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Programma overzicht
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Introductie Six Sigma

Game



Over Bureau Tromp
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We helpen je graag om slimmer te werken

In-Company en Open Trainingen

We inspireren en adviseren 
over hoe je in jouw specifieke 
situatie aan de slag kunt gaan 
met Lean Six Sigma.

Een ervaren Lean Six Sigma 
adviseur aan je zijde biedt 
zekerheid en comfort. Vooral 
als je nog niet zo lang met 
Lean Six Sigma werkt is het fijn 
om te kunnen sparren. 

Samen met je medewerkers 
gaan wij aan de slag met jouw 
Lean Six Sigma projecten. Ons 
doel is kennis overbrengen en 
zorgen dat je zelfstandig 
verder kunt.

Projectleiding Praktijk coaching Consultancy



Doel van de Green Belt training

Na deze training heb je kennis van:

• Hoe Lean (Six Sigma)-projecten worden uitgevoerd

• Processen verbeteren met behulp van de DMAIC-methodologie en andere tools

• Uitgangspunten van Lean (Six Sigma) overbrengen aan anderen

• Zelf mogelijkheden voor procesverbetering signaleren
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Voorwaarden voor certificering Green Belt

Theorie certificering

• ≥ 80% aanwezigheid trainingsuren

• Examen ≥ 70% goed, meerkeuzevragen

• Open ‘boek’ (PowerPoint presentatie)

• Herexamen mogelijk
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Wat is er nodig?

Praktijk certificering

• Eén praktijkopdracht

• Significante operationele verbetering

• Bijvoorbeeld: besparing, verhogen kwaliteit, 

verkorten doorlooptijd

• 6, 9, 12 of 18 uur coaching door (Master) 

Black Belt Bureau Tromp

• Presenteren en verdedigen resultaat



Trainingsbenodigdheden

• Pen en papier

• Laptop mee op dag 5 (online examen)
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Lean Green Belt



Online omgeving: Mijn Bureau Tromp
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Wat is Lean Six Sigma?
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Efficiëntie Variatie

Lean
Six 

Sigma

Product of dienst 
voor (interne) klant

Vraag

• Een ‘gereedschapskist’ met 
instrumenten voor verbeteren

• Een gestructureerde aanpak voor 
procesoptimalisatie

• Een cultuur waarin continu 
verbeteren vanzelfsprekend is



Wat is een proces?
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Proces

Input Output

(interne) Klant /
Leverancier

Afdeling
A

Afdeling
B

Afdeling
C

Afdeling
D

Afdeling
E

(interne) klant



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

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen 

Standaardisatie

Klantwaarde

Jidoka
Kwaliteit

• Scheiding 
mens/ machine

• Ingebouwde 
kwaliteit

• Poka Yoke

Just in Time
Snelheid

• Continue Flow
• Takttijd
• Pull

Lage kosten

Lerende organisatie

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd



Meals per hour
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https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M
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De 5 principes van Lean
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Lean 2. 
Waardestroom

Hoe loopt de 
waardestroom?

1. Waarde

Wie is de klant & 

Wat wil de klant?

5. Perfectie

Blijf continu 
verbeteren

3. Flow

Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

4. Pull

Produceer 
wanneer de 

klant behoefte 
heeft



Principe 1: Waarde
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3 typen

Klantwaarde / Customer Value Added (CVA)

• Er is sprake van een nuttige bewerking

• Waar de klant voor wil betalen of op wil wachten

Bedrijfswaarde / Business Value Added (BVA)

• Vereisten vanuit de omgeving, wet- en regelgeving

• Noodzakelijk voor veiligheid

Geen waarde / Non Value Added (NVA)

• Verspillingen

Verspillingen

ELIMINEREN
Bedrijfswaarde

MINIMALISEREN

40%

50%

10%

Klantwaarde

VERBETEREN



Principe 1: Waarde
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Lean in de praktijk!



Principe 1: Waarde
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8 vormen van verspilling

TIMWOODS NL:
Transport (1)  Transport
Inventory (2)  Voorraad
Motion (3)  Beweging
Waiting (4)  Wachttijd
Overproduction (5)  Overproductie (te veel maken)
Overprocessing (6)  Overbewerking (te lang doorgaan)
Defects (7)  Defecten / fouten
Skills (8)  Talent van de medewerker
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Six Sigma

Doel van Six Sigma:

• Leveren van constante kwaliteit

• Reduceren van variatie in processen

Door middel van:

• Meten = weten

• Kansberekening en statistiek

Want:

• Klanten voelen de variatie, niet het gemiddelde

Sigma (σ) is het wiskundige teken voor standaard deviatie 

en zegt wat over de spreiding van data
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Wat is Six Sigma

Variatie is niet erg zolang deze binnen grenzen blijft:

• Voice of the customer vs. voice of the process



Six Sigma

Tel het aantal keer dat de 6e letter van het alfabet voorkomt in de onderstaande schuingedrukte 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



Yield vs. Rolled Troughput Yield (opbrengst van het proces)
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Klassieke berekening en Lean Six Sigma berekening

Input
250

Output
209Klant / 

leverancier
KlantProces

Klassiek:

41

Lean Six Sigma:

Klant / 
leverancier

Processtap 1

Y1

Processtap 2

Y2

Processtap 3

Y3

Klant

Input
250

10

10 26 13

230 180

24 7

Output
160

Totaal herbewerking: 49 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝐹𝑇𝑅 = 𝑌1 𝑥 𝑌2 𝑥 𝑌3

Herbewerking?

Totaal afkeur: 41

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
=

209

250
= 84%

=
230

250
𝑥

180

230
𝑥

160

180
= 64%



Six Sigma

Sigma is een maat voor spreiding en daarmee een manier om prestaties te meten. Het zegt iets over de procesopbrengst 

dat aan de klantwens voldoet. Dit wordt Yield genoemd en wordt in percentage uitgedrukt.
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Six Sigma als maatstaf voor procesprestatie

Sigma level Yield DPMO

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
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Waarom 6 Sigma en geen 4 of 5?

▪ 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

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



Lean & Six Sigma
De verschillen en overeenkomsten

Analytisch

• Variatie verminderen

• Tegengaan van fouten

• Gebruik van data en statistische 
analyses

• Projectmatig verbeteren

• Het verbeteren van de organisatie
Overeenkomsten

• Klant(waarde) centraal

• Verhogen van kwaliteit

• Continu verbeteren

• Gestructureerde aanpak om de 
grondoorzaak te achterhalen

• Betrokken management nodig

Pragmatisch

• Verkorten doorlooptijd hele proces

• Verspillingen elimineren

• Kijk op de werkvloer

• Kort-cyclisch verbeteren

• Gezond boeren verstand

• Verbeteren met de organisatie

Efficiëntie Variatie

Lean
Six 

Sigma

28
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Koffiefilter Game
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Lean Green Belt training

Dag 2
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Hoe pak je een verbeterproject aan?

Stelling 1

Management moet altijd 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

Stelling 3

Projectmanagement, verandermanagement en verbeteren met Lean Six Sigma zijn verschillende vakgebieden

33

Succesfactoren



Welke verbeteraanpak kies je?
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Oefening: verbeteren van het declaratieproces

OPTIE A

• Bespreek wat er wel en niet 

verbeterd moet worden in het 

declaratieproces

• Breng het huidige proces in kaart

• Bedenk en implementeer 

verbeteringen

• Zorg dat de verbeteringen zijn 

verankerd in het proces

OPTIE B

• Bekijk welke andere processen ook 

verbeterd kunnen worden die op 

het declaratieproces lijken

• Breng knelpunten in kaart

• Bedenk oplossingen voor de 

knelpunten 

• Implementeer de oplossingen

OPTIE C

• Bepaal de doelstelling

• Breng het huidige proces in kaart

• Bekijk de knelpunten en analyseer 

de grondoorzaken

• Bepaal en implementeer de 

verbeteringen



Verbeterstructuren
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Verschillende soorten, doel en duur
V

er
b

et
er

m
et

h
o

d
ie

k

Plan Do Check ActPDCA

Measure Analyse Improve ControlDefineDMAIC

Identificeer 
probleem

Begrijp 
situatie

Bepaal 
doelstelling

Analyseer 
oorzaken

Bepaal 
tegen-

maatregel

Voer tegen-
maatregel in

Bevestig 
resultaat

Standaardiseer 
succesA3

Stel team samen
Beschrijf 

probleem

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Kies 
corrigerende 

maatregel

implementeer 
corrigerende 

maatregel

Borg 
oplossing

Vier resultaat8D

Voor afwijkingen bij prestatie voor niet complexe problemen. (1-3 weken)

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

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

Eight Disciplines Problem Solving. Vaak gebruikt na specifieke klachten of incidenten, minder voor een structureel probleem. (≤ 8 dagen)



Verbeterstructuren ► 8D
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De 8D verbeterstructuur wordt veel gebruikt bij ‘incidenten’

8D format voor probleemoplossing

Stap 1: Stel een team samen
ProRail, NS-onderhoudsmensen, Afdeling communicatie

Stap 2: Beschrijf het probleem
Ontregeling dienstverlening van deze trein en daaropvolgende treinen op 
dit traject 

Stap 3: Kies & check de tijdelijke oplossing (interim containment action)
Inzetten bussen

Stap 4: Definieer & check kernoorzaken
Bovenleiding kapot door vernieling

Stap 5: Kies & check permanente corrigerende maatregelen (permanent 
corrective actions)
Bovenleiding repareren & extra handhaving

Stap 6: Implementeer & valideer permanente corrigerende maatregel
Opdracht geven aan ProRail om de bovenleiding te repareren en NS om 
extra handhaving in te zetten

Stap 7: Borg oplossing (mistake proof): hoe zorg je dat dit niet nog een 
keer kan gebeuren
Check na X periode of deze situatie zich minder vaak heeft voorgedaan

Stap 8: Team & individuele erkenning & vieren resultaat
Vier de resultaten met het team

Stap 0: beschrijf de symptomen of beschrijving van de afwijking & wie geraakt wordt door het probleem
Op het traject Haarlem-Amsterdam is een trein gestrand, deze kan niet verder rijden. Er zitten ongeveer 100 mensen in de trein. De trein blokkeert het 
spoor volledig tussen Haarlem-Amsterdam dus er kan ook geen andere trein rijden op dit traject. 



Verbeterstructuren ► A3

• Helpt je op gestructureerde wijze naar de kern van het probleem te komen

• Heeft altijd een eigenaar én opdrachtgever (= probleemeigenaar) 

• Dient ook als handig communicatiemiddel (ook bij bijvoorbeeld een DMAIC-aanpak)

• Maak je nooit alleen

• Is leesbaar voor iedereen

• Maak je liever wekelijks dan maandelijks

37

De A3 verbeterstructuur wordt veel gebruikt vanwege de eenvoud en het overzicht



38

6. Implementatieplan

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

3. Doelstelling van de gewenste situatie

A3-eigenaar

Datum    

Proces

Proceseigenaar

We maken een nieuwe A3 om te onderzoeken wat er op dit moment nog niet goed 
gaat. 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

Veel blackboard inlog
issue meldingen 
bij IT Beheer 

Onacceptabele 
vertraging in oplossen 
van andere issues 

Inlog issue meldingen
minder dan 40 per dag
(in week van 15 dec)

Effort besparing
Beheerteam 50 x 5 = 
250 minuten per dag

Conclusie:
• Afgesproken acties zijn afgerond
• Meldingen nu op 45 per dag
• Aanvullende maatregelen nodig om 

meldingen verder te verlagen
• Effect op vertraging van andere issues 

wordt zichtbaar in komende weken



Verbeterstructuren ► DMAIC
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Define

Opstarten van het 
project

Measure

Vaststellen van de 
huidige situatie

Analyze

Identificeren van 
oorzaken

Improve

Verbeteren van het 
proces

Control

Monitoren en 
verankeren

Activiteiten

• Huidig proces in kaart 
brengen

• Verspillingen en 
waarde identificeren

• Belangrijkste 
procesvariabelen 
identificeren en 
meten (Y en X-en)

• Procesprestatie 
visueel maken

• Oorzaken uit de 
VSM analyseren

• Hypothese 
toetsen (effect X 
op Y)

• Kritische X 
bepalen

• Uitwerken van 
oplossingen voor de 
belangrijkste oorzaken

• Risico beoordeling van 
alternatieve oplossingen

• Nieuwe SLA’s en KPI’s
vaststellen

• Implementatie nieuwe 
proces vormgeven

• Omgaan met weerstand

• Inzicht in 
resultaten

• Continue 
verbetering nieuw 
proces

• Borgen proces

• Definiëren probleem 
(aanleiding)

• Scope bepalen
• Wie is de klant en wat 

wil de klant?
• VOC → CTQ
• Doelstelling project 

(project Y)
• Stakeholders in kaart 

brengen
• Team samenstellen

Tools

• VSM (current en evt
ideal state)

• Meetplan

• Visgraat
• 5 x Why
• Pareto diagram

• Brainstormen
• VSM (future state)
• FMEA
• Poka Yoke
• Implementatieplan

• Control Chart
• Control Plan
• OCAP

• SIPOC
• Kano-analyse
• Stakeholderanalyse
• Communicatieplan
• Project Charter

Verandermanagement



Projectselectie

Ongeschikt Geschikt

• Zeer complex

• Grote scope

• Oplossing is bekend

• Beperkte of geen toegang tot data

• Kapitaalintensief

• Geen strategische overeenstemming

• Gericht op systeemverandering

• Resultaten van het proces (kwaliteit of snelheid) 

variëren sterk: focus op defecten en variatie

• Proces kenmerkt zich door een lage mate van 

standaardisatie

• Oplossing van tevoren niet bekend

• Hoge kans op succes

• Historische en huidige data beschikbaar

40

Welke projecten zijn geschikt voor DMAIC?



Projectselectie

Met behulp van de Benefit/Effort matrix kunnen 

verschillende projecten worden geprioriteerd

41

Prioriteren van verschillende projecten

Inspanning
(tijd/geld/middelen)

Laag

Laag Hoog

Hoog

Waarde



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 resultaat van zijn proces én het resultaat van een 
verbeterproject. 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
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Define ► Probleemstelling

Een ‘Gemba walk’ staat voor het bezoeken van de 

werkplek die je wilt verbeteren. In het Japans betekent het 

letterlijk ‘de echte plek’. 

Drie belangrijke elementen van de Gemba Walk:

1. Gaan kijken & ervaren

2. Doorvragen

3. Toon respect

44

Gemba-walk

1. Kies een 
thema

2. Bereid je 
team voor

3. Focus op 
het proces

4. Volg de 
waarde-
stroom

5. Leg je 
waarnemin

gen vast

6. Zet een 
extra paar 

ogen in

7. Zorg 
voor terug-
koppeling

De 7 stappen van een Gemba walk



Define ► SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)

Doel van de SIPOC:

• Helpt het team om het proces te begrijpen

• Zorgen voor een éénduidig beeld van het proces (een helder communicatiemiddel)

• Bepalen (en valideren) van de scope van het proces waarop je wilt verbeteren

• Geeft inzicht in de stakeholders die betrokken zijn bij het proces

45

Een globaal beeld van het proces

Stappenplan om te komen tot een SIPOC:

1. Bepaal het begin en eind van het proces

2. Beschrijf in 4-7 stappen het hoofdproces 

tussen begin- en eindpunt

3. Identificeer de Output(s) (producten, 

service, informatie)

4. Beschrijf voor iedere output de Customer

5. Identificeer de Input(s) van het proces

6. Beschrijf voor iedere input de Supplier

(wie, wat leveren ze, wat is het effect op 

het proces)
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Define ► Klantwens

• Zowel externe klanten als ook interne klanten

• Klanten ‘betalen onze facturen’

• Klanten hebben altijd gelijk… (zelfs als we niet kunnen voldoen aan hun eisen of enkel tegen prijzen onder de kostprijs)

• Klanten “helpen” ons te bepalen welke activiteiten waarde toevoegen en welke niet!

Veranderingen in klantgedrag zijn belangrijke input voor de strategie en de procesinrichting van een organisatie

• Het is belangrijk om in je product-/dienstenaanbod die zaken te identificeren die klanttevredenheid (sterk) beïnvloeden

Ophalen VOC:

• Reactieve data (klachten, service verzoeken, MTO’s, KTO’s)

• Proactieve data (interviews, marktonderzoek, klantpanels)

47

Voice of the Customer (VOC)

Voorbeelden van de Voice of the Customer:

• We willen zekerheid over leverdatum

• Ik wil een kortere levertijd

• Wij willen sneller antwoord op onze vragen

• Het moet eenvoudiger zijn een order te plaatsen

• Levering moet altijd voldoen aan afgesproken eisen

• Ik wil meer inzicht in levertijden



Define ► Klantwens
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Kano model: prioriteren van klantwensen

Basisfactoren (must have)
Deze behoeften worden typisch niet 
uitgesproken, alleen als klacht 

Prestatiefactoren (satisfiers)
Des te meer, des te beter

Wow-factoren (delighters)
De klant verwacht het niet, maar is er 
zeer blij mee. Ook deze behoeften 
worden typisch niet uitgesproken

Behoefte 
niet vervuld

Behoefte 
vervuld

Tevreden

Ontevreden
Klantbehoeften veranderen over tijd, 

dus blijf periodiek evalueren!



Define ► Van klantwensen naar specifieke eisen

• Vertalen van klantwensen naar specifieke critical-to-quality

eisen en meetbare parameters (meten = weten)

• Zorgt voor een totaaloverzicht van de meetbare indicatoren

• Illustreert duidelijk complexe, diverse wensen en voorwaarden 

en de relatie ertussen

• Een Lean Six Sigma project focust zich op één ‘Y’ !
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Critical To Quality (CTQ)

Goede 
klanten-
service

Kennis

Juistheid

Snelheid

Vriendelijk-
heid

Bejegening

Beleefdheid

Alle klanten 
worden begroet 
met eigen naam

Klanten scoren 
minimaal 8,5 op 

‘beleefdheid’

Alle klanten 
worden met ‘u’ 
aangesproken

Gemiddelde 
‘opzoektijd’ < 50 

seconden

% vragen dat 
FTR wordt 

beantwoord

CTQ tree

VOC Eis Specifieke 
eis

Meetbare 
indicator (‘Y’)



Agenda
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Dag 2

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Verbeterstructuren

Define

Probleemstelling

SIPOC

VOC

CTQ

Stakeholderanalyse

Project Charter



Define ► Stakeholderanalyse

Een stakeholderanalyse: Het gestructureerd in kaart brengen van belanghebbenden, incl. de positie (en houding) ten 

opzichte van het verbeterproject

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:
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Wat zijn stakeholders?

Politiek

• Gebrek aan doorgroei

• Relatie met superieuren onder druk

• Eigen koninkrijk onder druk

Emotioneel:

• Verlies van reputatie en vertrouwen

• Verlies van zelfvertrouwen

• Angst voor het onbekende

• Demotie

Rationeel

• Verlies van baan

• Verandering van rol 

• Verhuizing door werk

• Toekomst onbekend 



Define ► Stakeholderanalyse

Stap 1: Analyse en mapping

• Identificatie stakeholders en registratie van zorgen en issues

• Samen met projectleden uit te voeren in een werksessie

Stap 2: Communicatieplanning

• Bepaal de manier waarop, hoe frequent en wanneer we 

communiceren met de stakeholders van het project

Stap 3: Voortdurende beoordeling en opvolging

• Stakeholdermanagement is dynamisch!
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Analyse en Communicatieplan

NB: De stakeholderanalyse is een van de weinige instrumenten die 
we niet delen buiten de projectgroep, omdat we medewerkers 
classificeren op verwachte weerstand.



Define ► Projectcharter

Een project charter zorgt voor duidelijkheid en helderheid over het 
verbeterproject en bestaat uit:

• Achtergrond van het probleem/behoefte

• Meetbare doelstelling van het verbeterproject

• Scope van het project 

• Aanpak en planning op hoofdlijnen

• Wat de business case is (kosten versus wat levert het op)

• Welk projectteam er wordt samengesteld

• Een akkoord van de opdrachtgever!

Tollgate review:

• Een review bij iedere faseovergang

• De projectleider presenteert de resultaten en verwachtingen voor 
het vervolg aan de opdrachtgever

• Opdrachtgever neemt een Go / No-go beslissing
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Met behulp van een Projectcharter worden Tollgate reviews gedaan

De Project Charter wordt (na) iedere DMAIC fase 
bijgewerkt met de resultaten uit het project!



Define ► Projectteam en kick-off

Tips voor de samenstelling van een Projectteam:

• Zoek naar teamleden met kennis en ervaring op meerdere aspecten van het project

• Zorg voor een weerspiegeling van de organisatie (proces) in de teamleden

• Projectteam van 4-6 personen 

• Zorg voor juiste capaciteit en prioriteit

Belang van een Kick-off:

• Team-binding

• Projectdoelstelling bespreken

• Projectregels vaststellen

• Rollen en verantwoordelijkheden in team benoemen

• Planning bespreken

54

Samenstellen van een Projectteam en opstarten



Lean Green Belt training

Dag 3



Agenda
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Dag 3

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Principe 2: Waardestroom
(process mapping)

Measure

Analyze



Principe 2: Waardestroom
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Waarom een waardestroomanalyse?

Gemeenschappelijk begrip

Communicatiemiddel

Draagvlak voor verandering

Veranderen gaat makkelijker als je de 
problemen in kaart hebt



Principe 2: Waardestroom

1. Bepaal welke productstroom en/of het proces(sen) in kaart worden gebracht. (We brengen in kaart hoe het in de 

praktijk verloopt!)

2. Breng eerst de hoofdstappen van het proces voor één product/dienst in kaart en daarna per stap verticaal naar 

beneden  de activiteiten

3. Voeg procesdata toe (procestijden, omsteltijd, uitval, doorlooptijd, wachttijden, voorraden en transport etc.)

4. Voeg de informatiestromen toe 

5. Markeren van de stappen: wat is waarde toevoegend (CVA), wat niet?

6. Verifieer de waardestroom aan de hand van Gemba walks

7. Gaandeweg het maken van de waardestroom de knelpunten/verbeterpunten identificeren (roze post-it briefjes).

8. Naast de ‘huidige situatie, kun je ook de ‘ideale situatie’ of ‘gewenste situatie’ in kaart brengen. Typisch doe je dit in de

Improve fase
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Stappenplan in kaart brengen waardestroom



Principe 2: Waardestroom

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

4

1

4

25

15

30

10

2

10

3

2

15

Veelvoorkomende 
problemen

Hoofdstappen
(SIPOC)

Activiteiten

Klant Klant
Melding

Vergoedings
melding

Aanmaken zaak in 
zaaksysteem

8

Bijwerken zaak in 
zaaksysteem

5

Bijwerken zaak in 
zaaksysteem

5

Zaaksysteem

Informatie
Proces data (bijv. 
bewerkingstijden, 

uitval, FTR)



Measure ► Process Mapping

Een proces kan op verschillende wijzen in kaart gebracht worden. Afhankelijk van het beoogde doel kun je kiezen 

voor:
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Verschillende vormen van process mapping

Methode Doel

SIPOC Weinig detail, ketenbenadering, scoping

Stroomschema Gericht op activiteiten binnen het proces, meer detail

Swimming lanes Gericht op activiteiten (meer detail), opgedeeld per afdeling of functie 
(swimming lanes)

Makigami Gericht op processen waar het ‘product’ niet direct zichtbaar, fysiek of 
transparant is (dienstverlening/administratie)

Spaghetti-diagram Gericht op in kaart brengen van beweging en transport

Value Stream Map Gericht op het product, in kaart brengen van vormen van verspillingen

Process Mining Proces in kaart brengen op basis van log data uit systemen

Customer Journey Mapping Gericht op ervaring van het proces door de ogen van de klant



Measure ► Process Mapping
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SIPOC

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER



Measure ► Process Mapping
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Stroomschema / Flow chart



Measure ► Process Mapping
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Swimming Lanes

Specialist
Beoordelen 

stukken

Behandelaar
In behande-
ling nemen

Afhandelen 
aanvraag

Teamleider
Akkoord 

geven

Mdw. F.O.
Invoeren in 

systeem
Uitleveren 
vergunning

Klant
Aanvraag 

vergunning
Ontvangen 
vergunning



Measure ► Process Mapping
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Makigami

# Transfers

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Service point Afleveren 1

Receptie Distribueren 2

Klantbezoeker Ontvangen Rapporteren Afsluiten klacht 2

Accountmanager Ontvangen Rapporteren Terugkoppelen klant 2

Klachtenbureau Opboeken 1

Materiaal onderzoek Behandelen Terugkoppelen 5

Analyse laboratorium Extra onderzoeken 1

Keuringen Extra onderzoeken 1

Micro onderzoek Extra onderzoeken 1

Informatiedragers

# informatie

dragers

16

Doorlooptijd 2-4 hr 1 hr - 1 wk 1 dag-2 wk 2 hr 2 hr-2 wk 2 dg- 2 wk 4 hr- 3 wk 1 dg- 3 wk 1 hr- 2 wk gem 457 hr

Actietijd 2 min 15 min 10 min 30 min 2 uur 3 uur 1 uur 2 uur 30 min 9,45 hr

Waarde toevoegende tijd 10 sec 5 sec 5 sec 2 uur 30 min 30 min 10 min 3,17 hr

First time right % 98 95 92 96 89 92 98 99 96

Problemen/verliezen

17 

problemen

Betrokken partijen Activiteiten per stap

Materiaalstroom van proefmonsters ten behoeve van klachtenafhandeling (defect onderdeel nav incident vliegtuig)

Label met 
geadresseerde

Telefoon

Formulier 
met klacht
omschrijving

Klachtensysteem

Label met 
geadresseerde

Foto's

Opdrachtformulier

Opdrachtformulier Email

Onderzoeksrapport
per post

Klachtenrapport

Klachten
rapport

Klachtensysteem

Telefoon

Email

Klachtenrapport

Receptie niet 
altijd aanwezig

Niet altijd
aangegeven 
voor wie 
pakket is

Pakket wordt op 
balie achtergelaten

Receptie moet

uitzoeken voor wie 
pakket is

Receptie moet 
meerdere keren 
bellen

Het ophalen 
gebeurt 
niet direct

Proefmonster
blijft te lang op 
kantoor liggen

Klacht op diverse 
manieren 
omschreven 
(geen standaard)

Informatie is 
niet volledig

Extra informatie 
nodig

Wacht op extra 
info van klant

Geen 
coordinatie als 
alle onderzoeken 
zijn vereist

Terugkoppeling 
van de extra
onderzoeken 
gebeurt 
onafhankelijk 

KLachtenrapport 
kan pas worden 
opgesteld als alle 
resultaten 

Resutlaten 
klachtenrapport 
kan pas worden 
besproken als 
klantbez en 
acc.manager 
aanwezig zijn

Klacht wordt niet 
direct afgesloten
in systeem

Terugkoppeling
naar de klant 
wordt niet direct 
opgepakt

Actoren in eerste 
kolom, en activiteiten 
in de tijd

Informatie dragers

Knelpunten per 
activiteit

Databox, bijv. reject,
change over time



Measure ► Process Mapping

Doel: onnodige bewegingen van mensen en transport van producten (dossiers, foto’s, afnames) in kaart brengen.

Hoe maak je een spaghetti-diagram?

1. Zorg voor een plattegrond van het werkgebied

2. Kies het onderwerp dat je wilt gaan volgen (materiaal, mensen, informatie)

3. Leg elke beweging van het doel vast tot dit klaar is
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Spaghetti-diagram



Measure ► Process Mapping

Zie jij de:

• Compliance issues?

• Bottlenecks?

• Herstelwerkzaamheden?

Wat heb ik nodig om aan de slag te gaan?

• Data: casusnummer, activiteit en tijdstempel

• Software: gratis en betaalde opties

• Meer info: ProcessMiningTraining.nl
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Process Mining



Measure ► Process Mapping
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Customer Journey Mapping



Agenda
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Dag 3

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Principe 2: Waardestroom
(process mapping)

Measure

Analyze



Measure ►Meten
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Meten is weten, toch?



Measure ►Meten

Proces prestaties (Voice of the Process): Project Y en eventueel do-not-harm Y’s

Het onderbouwen van de VSM met metingen: Welke factoren (X-en) hebben invloed op de output van het proces (Y)?
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Voorbeeld: Wat ga je meten?

CTQ’s
Input

Variabelen
(X’en) 

Output

Y1

Y2

Y3

Project Y

Proces Variabelen (X’en) 

VOC

Een mooie 
taart

• Afmetingen
• Droogheid
• Smaak
• Uiterlijk

Bloem

Eieren

Suiker

Zeven

Mix tijd

Instelling oven Temp. oven

Decoreren

Y1 - Hoogte van de taart
Y2 - Temperatuur taart
Y3 - % vocht
Y4 - % proefpersonen dat 

een 8 of hoger geeft 

Y4



Measure ►Meten

We meten om een beter begrip te krijgen van de bestaande situatie, want:

• 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
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Meetplan



Measure ►Meten

Wat is een steekproef?

Een subset van je populatie (groep mensen of dingen) die representatief is voor de hele populatie.

Waarom doe je een steekproef?

• Praktisch en qua kosten niet mogelijk de hele populatie te bekijken

• Je doet een steekproef om uitspraken te kunnen doen over de hele populatie

• De data uit de steekproef gebruiken we om analyses op uit te voeren en hypotheses te toetsen

• Aanvullende steekproeven kunnen gedaan worden tijdens de Analyse fase om mogelijke invloedsfactoren nader te 
onderzoeken

Hoe groot moet mijn steekproefgrootte zijn?

• Meet vaak genoeg om alle variaties in het proces te bekijken (houd rekening met invloedsfactoren)

• Meet lang genoeg om variaties over de tijd te zien (als proces niet stabiel is)

• Vuistregel: n ≥ 30
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Steekproef



Measure ►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
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Voorbeeld: wat is het meetplan?

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

geanalyseerd?

1 Y Hoogte taart  
Meten hoogte 
taart

Millimeter 10 taarten per dag
Kwaliteits-
controleur

• Maandag
• Woensdag
• Vrijdag

• Histogram
• Tijdverloop grafiek

2 X
Hoeveelheid bloem 
in mengmachine

Wegen met 
weegschaal

Gram Elke 2e batch
Leerling 
bakker

• September
• Oktober

• Histogram

3 X
Aantal eieren in 
mengmachine

Aantal eieren Aantal Elke 2e batch
Leerling 
bakker

• September
• Oktober

• Histogram

4 X
Suiker in 
mengmachine

Wegen met 
weegschaal

Gram Elke 2e batch
Leerling 
bakker

• September
• Oktober

• Histogram
• Boxplot

5 X Instelling oven
Noteren stand van 
de oven

Graden 
Celsius

Elke 2e batch
Bakker

• September
• Oktober

• Tijdverloop grafiek

6 … …



Measure ►Meetplan

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

4. Bereken over deze dataset (20 meetpunten): Gemiddelde (eventueel mediaan, modus, spreiding, variantie, 
standaarddeviatie)

5. Maak een histogram
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Oefening: knikkeren

1 meter

Achter dit stuk 
tape sta je

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



Measure►Metingen inzichtelijk maken

Om data inzichtelijk te maken kunnen er verschillende grafieken worden gebruikt. Zo is in een opzicht duidelijk wat er 
bedoeld wordt of hoe een proces presteert. Een aantal visuele weergaves die gebruikt worden om prestaties in processen 
inzichtelijk te maken

• Histogram

• Controle kaarten

• Time series plot

• Pareto analyse
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Verschillende grafieken



Measure►Metingen inzichtelijk maken
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Controle kaarten (control charts)

Gewone oorzaken van variatie (common cause) Speciale oorzaken van variatie (special cause)

• Zijn altijd aanwezig, inherent aan het proces • Komen af en toe voor en verstoren het proces

• Gezamenlijke invloed van vele kleine oorzaken • Invloed van een bepaalde aanwijsbare oorzaak 
(behalve als dit op de lange termijn speelt)

• Moeilijk op te sporen en aan te pakken • Direct op te sporen en meestal weg te nemen 
(behalve als dit op de lange termijn speelt)



Measure►Metingen inzichtelijk maken

• Weergave van trends, verschuivingen of patronen in een proces in de tijd. Deze lijkt op de control chart alleen worden 
er geen controle limieten weergegeven. Hier kan je dus het verloop over tijd zien. 

• De variatie in het proces is wel duidelijk. Hier kan je ook je doelstelling aangeven van je proces. 

• Hiernaast zie je de betaalduur van facturen. Als de betaalduur langer is dan 30 dagen ben je niet tevreden. 
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Time Series Plot



Measure►Metingen inzichtelijk maken

• Tijdens het analyseren van processen is de Pareto Chart een nuttige tool om de grootte van problemen in kaart te 

brengen

• Focus op 20% van de oorzaken om 80% van de problemen aan te pakken

• Sommige kleine oorzaken zijn niet de moeite om tijd aan te besteden

• Een staaf- en lijn diagram in één:
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Pareto analyse

Cumulatief 
percentage

-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-0%

Aantal 
(bijv. klachten, 
incidenten)

A B C D E F

50-
45-
40-
35-
30-
25-
20-
15-
10-

5-
0-

Groot Klein

Oorzaken



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
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Kwaliteitsindicatoren

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): Gemiddeld aantal defecten per unit



Oefening
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Bereken de DPMO, PPM, DPU en Yield van deze 6 huizen

1

2 3 4

5 6 7

Voorbeeld van een ‘goed huis’



Agenda
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Dag 3

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Principe 2: Waardestroom
(process mapping)

Measure

Analyze



Jefferson Memorial
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Probleem: hoe komen we van de vogels af?



Analyze ► Kwalitatieve analyse

• Root Cause Analyse (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:
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Root Cause Analyse

We lossen vaak zichtbare symptomen 
van een probleem op

Gevolg: We blijven brandjes blussen

Terwijl de grondoorzaak 
blijft bestaan

Veel gebruikte tools

• Visgraatdiagram (Ishikawa)

• 5 x Why

• Pareto-diagram 



Analyze ► Kwalitatieve analyse 

• Een methode om mogelijke grondoorzaken van een specifiek probleem zichtbaar te maken

• Brainstormen met het team om tunnelvisie te voorkomen
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Visgraatdiagram (Ishikawa)

Output Y

In dienstverlening vaak gebruikt: 

• Medewerker 

• Computer/IT

• Informatie

• Werkmethode

• Klant/leverancier

• Management

• Andere categorieën naar eigen inzicht gebruiken 

(afdeling 1, afdeling 2 enz.)



De kok wil niet te veel 
verschillende 
gerechten op het menu 

Hij weet niet  hoe hij 
bepaalde gerechten 
moet maken

Hij heeft te weinig 
kennis en ervaring

Het staat lang in de 
keuken voor 
uitserveren

Het wordt niet op tijd 
opgehaald door de ober

Te weinig parkeerplekken 
bij het restaurant

Mens Methode

Machine Moeder natuur

Het personeel is niet 
vriendelijk 

De obers zijn langzaam met het 
opnemen van de bestellingen

Te weinig keuze op het menu
We houden niet bij …….

Te lang wachten op het eten Geen parkeerplek voor de deur

Het eten is koud

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Meting

Te veel tafels om te 
bedienen

Waarom zijn onze 
klanten ontevreden na 
een restaurantbezoek?

Materiaal 85



Alle 6 de  
teammanagers moeten 
een handtekening 
zetten

Omdat dat vroeger zo 
is afgesproken

Toen waren er maar 2 
teammanagers

We hebben een 
klantsysteem en een 
vergunningensysteem

In het 
vergunningensysteem 
kunnen we de 
klantgegevens niet kwijt

De klant vergeet dit bij de 
aanvraag mee te sturen

Medewerker Management

Computer/IT Klant/Leverancier

Medewerkers maken vaak 
fouten in de aanvraag

Medewerkers werken parttime

Te vaak een handtekening voor 
akkoord tussendoor nodig Dossier vaak niet compleet

Dezelfde aanvraag in verschillende 
systemen invoeren

De aanvrager levert niet in 1 
keer de juiste stukken aan

We moeten de aanvraag zowel 
op papier als digitaal 
behandelen

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Informatie

Het  systeem is nog een 
oudere versie

Waarom doen wij te lang 
over een 
vergunningsaanvraag ?

Werkmethode 86



Analyze ► Kwalitatieve analyse

In groepjes aan de slag:

• Stap 1: Plaats een specifiek probleem in de ‘vissenkop’ geformuleerd als een vraag: waarom….? / hoe komt het dat….?

• Stap 2: Maak 6 graten en geef ze elk een categorieën, bijvoorbeeld: (6M) Methodes, Mens, Machine, Materiaal, Meting, 

Moeder Natuur. Of in de dienstverlening: Medewerker – computer/IT – Informatie – Werkmethode – Klant/Leverancier 

– Management. 

• Stap 3: Brainstorm over alle mogelijke oorzaken op het probleem in de vissenkop. Schrijf alle mogelijke oorzaken op 

post-its. 1 oorzaak per post-it.

• Stap 4: 1 Groepeer dezelfde oorzaken.

• Stap 5: Geef alle deelnemers 3-5 stickers. Deze mogen ze plakken op oorzaken die zij belangrijk vinden om verder te 

onderzoeken. De 2 of 3 oorzaken die het vaakst gekozen zijn, ga je verder onderzoeken.

• Stap 6: Vraag door op genoemde oorzaken middels 5x Why? Soms volstaat 2, 3 of 4x waarom
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Oefening: maken van een visgraat diagram



Analyze ► Kwalitatieve analyse

• De grondoorzaak is de kern van het probleem. Wanneer deze wordt opgelost wordt het probleem voorkomen 

(voorkomen is beter dan genezen)

• De techniek om tot deze grondoorzaak te komen heet “5x Waarom?”

• In theorie lijkt dit een hele simpele techniek, maar het vergt oefening om het echt goed te beheersen.

• Vraag op de juiste onderwerpen door om tot de grondoorzaak te komen!
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5x waarom

Onwetendheid

WerkbaarWaarom 5

Waarom 4 Waarom 6

Waarom 1

Waarom 2

Waarom 3 Waarom 7

Waarom 8

Waarom 9

Belachelijk



Lean Green Belt training

Dag 4



Agenda
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Dag 4

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Flow

Lego Game

Pull

Improve



De 5 principes van Lean
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Lean 2. 
Waardestroom

Hoe loopt de 
waardestroom?

1. Waarde

Wie is de klant & 

Wat wil de klant?

5. Perfectie

Blijf continu 
verbeteren

3. Flow

Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

4. Pull

Produceer 
wanneer de 

klant behoefte 
heeft



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:
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Oefening



Principe 3: Flow

Flow:

• Reduceert de doorlooptijd door het proces vloeiend te laten verlopen

• Elimineert verspillingen: (Tussen-)voorraad, Transport, Wachten 

• Verhoogt kwaliteit

• Flow bereiken betekent van hokjes-denken naar keten-denken
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Principe 3: Flow

Takttijd

• Het ritme waarmee de klant bestelt

• Takttijd = effectief beschikbare productietijd / klantvraag

Oefening

• Een organisatie heeft openingstijden van 08.30 tot 17.00 uur 

• Pauze is 30 minuten

• Schoonmaken kost 2 keer een kwartier per dag. 

• De klantvraag is 100 producten per dag.

• Wat is de takttijd in minuten? 
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Begrippen



Principe 3: Flow

• Totale bewerkingstijd (Process Time, PT)

- Tijd dat er aan het product gewerkt wordt

- Bestaat uit CVA, BVA en NVA

- 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑝 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + …

• Doorlooptijd (Process Lead Time, PLT)

- Daadwerkelijke doorlooptijd voor het produceren van één product

- Houdt rekening met de tussenvoorraden: die moeten eerst worden weggewerkt. Is dus een momentopname

- 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 + ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 + 𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑

• Procesefficiëntie (Process Cycle Efficiency, PCE)

- De verhouding tussen de tijd waarin toegevoegde waarde wordt geleverd aan het product en de doorlooptijd

- 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒 =
𝑆𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 100%
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Begrippen

Pragmatische manier

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑜. 𝑏. 𝑣. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 ∗=
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 100%

Let op: we hanteren de procesefficiëntie 
formule op basis van klantwaarde (CVA)



Principe 3: Flow

• Uitstroomsnelheid (Exit Rate, ER)

- De snelheid waarmee producten het proces verlaten

- Wordt bepaald door de takttijd of de bottleneck (de grootste van deze twee)

- Uitgedrukt in eenheden per tijdseenheid, bijv. 20 producten per uur

- 𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
1

𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑
òf 𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

1

𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑐𝑘

Voorbeeld uitstroomsnelheid

- Bij een bandenwissel van zomer naar winterbanden duurt het 20 minuten om de banden om te wisselen. De 

garage maakt standaard één afspraak per 30 minuten:

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒( 𝑚𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑) =
1

30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡
= 1 klant per 30 minuten => ER = 2 klanten/uur

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒( 𝑚𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑐𝑘) =
1

20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡
= 1 klant per 20 minuten => ER = 3 klanten/uur

- In dit geval kan de garage dus sneller banden wisselen dan er klantvraag is. Mocht de garage iedere 15 minuten 

een klant willen helpen, dan wordt de bandenwissel een bottleneck en bepaald die de uitstroom snelheid.
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Principe 3: Flow

• Wet van Little 

- Alternatieve manier om de doorlooptijd te berekenen (bij benadering) 

- 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 =
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

Voorbeeld Wet van Little

- Bij de garage zitten gedurende de dag steeds ongeveer 3 klanten in de wachtruimte. De uitstroomsnelheid is 3 

klanten per uur. Een bandenwissel duurt 20 minuten per auto.

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 =
3 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛

3 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟
= 1 uur (de tijd die de klant ervaart voor het banden wisselen)

- Alternatieve manier van de Wet van Little berekenen is de tussenvoorraad te vermenigvuldigen met de bottleneck 

doorlooptijd (of de takttijd als deze hoger ligt). Je krijgt dan:

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 3 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 ∗ 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛= 60 minuten
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Principe 3: Flow
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Oefening

Bereken de:
1. Totale bewerkingstijd
2. Doorlooptijd o.b.v. de procesmetingen
3. Procesefficiëntie
4. Doorlooptijd o.b.v. de Wet van Little

Overige informatie
• Takttijd = 36 s
• 40% van alle bewerkingstijden is CVA, de rest is BVA en NVA

Klant

Processtap 1 Processtap 2 Processtap 3 Processtap 4

Klant

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

I I I

10 5 30

00

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

I
2 I

24

30 s

20 s

650 s

35 s

250 s

25 s

400 s

35 s

WachttijdBewerkingstijd



Principe 3: Flow

• Totale bewerkingstijd 

(= bewerkingstijd stap A + B + C + … ) = 20 + 35 + 25 + 35 = 115 seconden

• Doorlooptijd o.b.v. de procesmetingen 

(= bewerkingstijd + hersteltijd + wachttijd) = 30 + 20 + 650 + 35 + 250 + 25 + 400 + 35 = 1445 seconden

• Procesefficiëntie 

(= som van de CVA bewerkingstijden / doorlooptijd) x 100% = (40% van 115 / 1445) x 100% = 3,2% 

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

(Doorlooptijd = tussenvoorraad / uitstroomsnelheid)

Tussenvoorraad = 2 + 10 + 5 + 30 = 47 stuks*

Uitstroomsnelheid = 
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡

36 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
= 1,67 producten per min.

Doorlooptijd = 
47 𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠

1,67
= 28,2 minuten (1692 seconden)
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Oefening - uitwerking

* De 24 stuks gereed product tellen we niet mee, die beïnvloeden ons productieproces immers niet meer
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Principe 3: Flow
Flow creëren

Stap Wat te doen Voorbeeld

1
Leg vast welke stappen nodig zijn in een 
proces

2
Bepaal de maximaal beschikbare tijd per 
processtap (takttijd)

3
Bepaal de tijd nodig voor iedere processtap 
(bewerkingstijd)

4
Optimaliseer de stappen met een 
bewerkingstijd > takttijd

5

Verschuif mensen/middelen, knip stappen 
op of dupliceer stappen in parallel zodat 
bewerkingstijd < 90% van de takttijd Activiteit opgeknipt in 

twee stappen

Extra medewerker 
toegevoegd

Activiteit 
geoptimaliseerd

Activiteit 3, 4 en 5 
hebben aandacht nodig



Principe 3: 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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Flow herkennen



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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Agenda
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Dag 4

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Flow

Lego Game

Pull

Improve



Lego-game
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Aan de slag met Flow en Pull

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Werkinstructie

• 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



Agenda
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Dag 4

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Flow

Lego Game

Pull

Improve



Principe 4: Pull

Van push naar pull: Produceer op basis van klantvraag: uitstroom is signaal voor nieuwe instroom

Voordelen pull-productie

• Minder ongevraagde of teveel gemaakte producten

• Bescherming tegen voorraadvorming

• Eerder signaal dat er een fout in het product zit

• Problemen op de werkvloer worden zichtbaar
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“Flow if you can, Pull if you can’t”

vs.

KlantStap 1 Stap 2 Stap 3



Principe 4: Pull

1. 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

2. De limiet aan de hoeveelheid tussenvoorraad is vooraf vastgesteld

• Nuttige tool hiervoor is Kanban

• Kan = visueel, Ban = bord
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Eigenschappen van een pull systeem



Principe 4: Pull
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Kanban-varianten

Two bin-kanban
Productie-kanban

Signaal-kanban



Principe 4: Pull

Stap 1: Stel de huidige prestaties vast

• Bereken de doorlooptijd en de procesefficiëntie

Stap 2: Bepaal de gewenste prestaties

• Stel de gewenste procesefficiëntie vast (bedrijfsdoelstelling)

• Bereken de bijbehorende doorlooptijd (de bewerkingstijd blijft hetzelfde)

• Bereken de maximale tussenvoorraad om de doorlooptijd te kunnen halen. Dit noemen we ook wel de WIP-cap 

(maximale Work In Progress).
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Het ontwerpen van een Pull-systeem

Stap 1 Stap 2

Bewerkings-
tijd: 3d

Bewerkings-
tijd: 2d

Wachttijd door 
voorraad: 4x2= 8d

Doorlooptijd: 13 dagen

WIP-cap = 1

Stap 1 Stap 2

Bewerkings-
tijd: 3d

Bewerkings-
tijd: 2d

Wachttijd door 
voorraad: 1x2= 2d

Doorlooptijd: 7 dagen



Principe 4: Pull

Veel processen worden in gang gezet door een klant:

• Aanvraag komt via de website binnen

• Klant geeft telefonisch een bestelling door

• Klant loopt een vestiging binnen

• Patiënt arriveert bij de SEH

Afdelingen (interne klanten) bepalen zelf waar de prioriteiten liggen, bijvoorbeeld:

• Maximale hoeveelheid onderhanden werk (WIP-cap)

• Aanvragen verwerken volgens FIFO-principe of andere afspraken

• Bij fluctuerende klantvraag capaciteit bijschakelen

• Service-level afspraken tussen afdelingen (VOC)
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Pull in de dienstverlening

VS.



Principe 4: Pull

Informatie huidige situatie

• Uitstroomsnelheid = 10 aanvragen per uur

• Tussenvoorraad = 20 aanvragen

• Bewerkingstijd = 6 minuten per aanvraag (waarvan 3 minuten CVA)

• Beschikbare tijd = 100 uur

Vraag 1

a) Wat is de huidige doorlooptijd?

b) Wat is de procesefficiëntie?

Vraag 2: In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 10%.

a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?

b) Wat moet de WIP-cap (maximale tussenvoorraad) worden om dit te halen?
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Oefening



Principe 4: Pull

Informatie huidige situatie

• Uitstroomsnelheid = 10 aanvragen per uur

• Tussenvoorraad = 20 aanvragen

• Bewerkingstijd = 6 minuten per aanvraag (waarvan 3 minuten CVA)

• Beschikbare tijd = 100 uur

Uitwerking vraag 1: 

a) Wat is de doorlooptijd?

Doorlooptijd = 
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑
=

20 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛

10 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟
= 2 uur (120 minuten)

b) Wat is de procesefficiëntie?

Procesefficiëntie = 
𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 100% =

3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

120 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
∗ 100% = 2,5%
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Oefening - uitwerking



Principe 4: Pull

Uitwerking vraag 2:

In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 5%. 

a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?

Procesefficiëntie=
𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗100% → Doorlooptijd= 

𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒
∗100%

Doorlooptijd =
3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

5%
∗ 100% = 60 minuten

b) Wat moet de WIP-cap (maximale tussenvoorraad) worden?

Doorlooptijd = 
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑
→ 𝑇𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑 = 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 ∗ 𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

Tussenvoorraad = 60 minuten * 10 aanvragen per uur = 10 aanvragen
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Oefening - uitwerking
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Dag 4

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Flow

Lego Game

Pull

Improve



Improve

• In de Analyse-fase hebben we de 
grondoorzaak vastgesteld van een 
aantal invloedfactoren

• Deze invloedfactoren vormen het 
uitgangspunt voor de Improve-fase om 
een passende verbetering te vinden
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Ontwerpen van de verbetering

Grondoorzaak Creatief denken
• Brainstorm
• Mindmap
• Lateraal denken
• 6 denkhoeden

Rationeel denken
• Multi voting
• Solution Selection matrix
• Paarsgewijze vergelijking

First Time Right
• FMEA
• Poka Yoke

Do, Check, Act
• Pilot
• Implementatieplan
• Controleplan

Divergeren

Convergeren

Beslissing

Risico analyse

Aanscherping

Pilot en implementatie



Improve ► Brainstormen

• 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

• Opsomming van alle ideeën

• Samenvoegen gelijkende ideeën

• Verhelder vervolgstappen
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Op zoek naar mogelijke oplossingen voor het probleem

Voorbeeld agenda:

1. Doelstelling bespreken 5 min.

2. Regels (do’s en don’ts) toelichten 5 min.

3. Brainstorm 20 min

4. Prioriteren oplossingen 15 min.

5. Samenvatting 5 min.

6. Bepalen vervolgstappen 10 min.



Improve ► 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 
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Vanuit verschillende perspectieven een probleem benaderen

• 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



Improve ► Selection 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)
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Het maken van een beslissing is lastig: objectiveren kan helpen

Kritieke factoren 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)

Totaal score 100 630 600 615



Improve ► Risicoanalyse
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

VOC / CTQ -> Leesbaarheid Snelheid Kwaliteit Proces output

Belang CTQ -> 6 9 8

Processtap Verband tussen processtap en output Totaal

Ontvangen dossier 0 6 1 62

Dossier toewijzen 0 6 2 70

Opstellen factuur 9 3 6 129

Advies aanleveren 6 0 9 108

Aanpassen factuur 6 1 3 69

Controleren factuur 3 0 9 90

Verzenden factuur 1 9 3 111

Afsluiten dossier 0 0 3 24

Top 2 / 3 
verder in 

FMEA

Invloed op klantwens:
0 – geen verband
1 – miniem
3 – laag
6 – medium
9 – veel

Belang voor 
de klant:

1-10



Improve ► Risicoanalyse

Een FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een proces. Zodoende kunnen we op voorhand 
constructieve maatregelen treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlagen of de impact verminderen.

Doel

• 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

• Definiëren van maatregelen om het risico te beperken
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

RPN

Severity

Frequency
Likelihood

of 
detection

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

• Frequency of occurrance: 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



Improve ► Voorbeeld FMEA
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Het versturen van een factuur

Processtap Potentiële fout Severity Frequency Detection RPN

Opstellen factuur Verkeerde 
productomschrijving

2 3 6 36

Verkeerd aantal 8 3 3 72

Verkeerd bedrag 8 5 6 240

Verzenden 
factuur

Verkeerd emailadres 10 3 5 150

Verkeerde naam 5 1 5 25

Focus op 1 of 2 punten 
met de hoogste RPN score



Improve ► Risicoanalyse

• Letterlijke betekenis (uit het Japans): Poka: "onbedoelde fout“, Yoke: "voorkomen”

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
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Poka Yoke

Failsafe
(dwingen)

Visuele 
stuurmiddelen 
(waarschuwen)

Visuele hulpmiddelen 
(informatie) 



Improve ► Pilot en implementatie

• De pilot is een (geheel of gedeeltelijke) test van een voorgestelde oplossing die we op kleine 

schaal uitvoeren om zo de effecten van die oplossing beter te begrijpen

• Door te leren van de pilot kunnen we de oplossing op grote schaal effectiever implementeren. 

Stap 1: Maak een plan om de pilot uit te voeren 

Stap 2: Maak een datacollectieplan (DCP)

Stap 3: Communiceer de aanpak en strategie

Stap 4: Train het personeel

Stap 5: Voer de pilot en data collectie uit volgens plan

Stap 6: Evalueer de effectiviteit van de oplossing

Stap 7: Stel vast of er mogelijk nog meer verbetermogelijkheden zijn die kunnen helpen het verbeterdoel te bereiken

Stap 8: Evalueer de uitvoering van de gehele pilot (incl. Go / No go besluit)
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Pilot



Improve ► Pilot en implementatie

Bepalen en inzichtelijk maken van alle activiteiten, verantwoordelijkheden en data die 
relevant zijn voor een succesvolle implementatie

• Vaak op één A4-tje (heeft veel weg van een Project Charter)

• Eenvoudig opgeschreven

• Duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• Planning

• Belangrijkste risico’s

• Plan t.b.v. mitigeren risico’s
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Implementatieplan



Lean Green Belt training

Dag 5
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Dag 5

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Control

Principe 5: Perfectie

Examen

Verandermanagement

Afronding



Control ► Procesbeheersing
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Waarom procesbeheersing?

Voor project
Succesvolle 
implementatie Geen borging

Tijd

P
re

st
at

ie
s



Control ► Procesbeheersing

• Veel organisaties hebben moeite met de balans tussen brandjes blussen en structureel verbeteren

• Met een structuur en duidelijke verantwoordelijkheden is hier veel winst te halen
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Rollen en verantwoordelijkheden

Management Proceseigenaren
Medewerkers op de 

werkvloer
Automatische 

procesbeheersing

Coördinatie verbeterprojecten RA C C I

Verbeterprojecten uitvoeren om 
chronische problemen op te lossen

A R C I

Reageren op incidentele problemen I AC R

Reageren op voorspelbare dagelijkse 
problemen

A I R



Control ► Procesbeheersing

SPC is het op statistische wijze onder controle houden van het proces. Nadat de proces limieten zijn vastgesteld kan door 

middel van control charts met signaal waarden worden beoordeeld of een proces onder controle is. 

Doel van SPC:

• Ontdekken of het proces stabiel en onder control is

• Identificeren van gebruikelijke en speciale oorzaken

• Bepalen van hulpmiddelen om het proces te sturen

Voorbeelden van regels die speciale oorzaken zichtbaar maken:

• Metingen die buiten de proces limieten vallen: afwijkingen

• 7 opeenvolgde metingen stijgend of dalend: trend

• 7 opeenvolgende metingen aan dezelfde kant van het gemiddelde: het gemiddelde gaat schuiven

• Eerst begrijpen wat er gebeurt, dan pas maatregelen nemen
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Statistical Process Control (SPC)



Control ► Procesbeheersing

Een control chart geeft de gemeten procesprestaties weer in een bepaalde periode en laat dus zien wanneer een proces 

niet meer in controle is:

• Maximaal 1 meetpunt buiten de control limits > proces is ‘in control’

• 2 of meer meetpunten buiten de control limits > proces is niet ‘in control’
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Control Charts

UCL

LCL

UCL

LCL

UCL

LCL

UCL

LCL

UCL

LCL

Het proces is ‘in control’



Control ► Procesbeheersing

• Het Control plan is een overzicht van alle elementen uit een proces die we willen beheersen en 

monitoren om te voorkomen dat we in oud gedrag of gewoonten vervallen. 

• Het Out of Control Action Plan (OCAP) geeft aan welke acties we ondernemen we als we teveel 

afwijken van de specificaties en is een onderdeel van het control plan
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Control Plan en Out of Control Action Plan (OCAP)

In het Control plan vermelden we:

• Verantwoordelijke voor het uitvoeren van het control plan

• Wat gaan we precies beheersen?

• Welke X of Y betreft het?

• Specificaties van X of Y

• Welke procedures hebben we om dit element te beheersen?

• Meetplan: wat en hoe gaan we meten?

• Reactieplan (Out of Control plan): welke acties ondernemen 

we als we teveel afwijken van de specificaties?

In het Out of Control Action Plan vermelden we:

• Stroomdiagram met beslissingen en acties om 

de X weer onder controle te krijgen

• Acties die direct moeten worden uitgevoerd 

m.b.v. werkinstructies en procedures 

Voorbeelden van Out of Control acties:

• Terugroepacties producten

• Andon: productielijn stilleggen

“Don’t call a meeting when
you’re under enemy fire” 

(Tom Bassett)



Control ► Procesbeheersing

Opdracht: Maak een OCAP (Out of Control Action Plan) voor de treinverbinding Eindhoven-Utrecht

Werkwijze:

• Werk in twee of drietallen

• Neem een Flip-Over en stiften

• Beschrijf voor één situatie die afwijkt van de norm:

• Hoe waargenomen wordt dat de operatie afwijkt van de norm

• Welke acties op dat moment in die situatie genomen moeten worden

• Welke mensen die acties moeten uitvoeren

• Wanneer het bedrijf weer over gaat naar normale operatie en welke acties daarbij horen

• Tijdsduur: 25 minuten
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Oefening: maken van een OCAP



Control ► Afronden project

• Het is belangrijk om de financiële resultaten van je 

project inzichtelijk te maken

• Betrek daarom zo snel mogelijk iemand die je 

financieel inzicht kan verschaffen voor je project 

(bijvoorbeeld een accountant, controller)

• Maak een inschatting van de resulteerde of 

verwachte besparingen van je procesverbetering
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Financiële resultaten



Control ► Afronden project
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Vier het succes!



Agenda

135

Dag 5

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Control

Principe 5: Perfectie

Examen

Verandermanagement

Afronding



De 5 principes van Lean
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Lean 2. 
Waardestroom

Hoe loopt de 
waardestroom?

1. Waarde

Wie is de klant & 

Wat wil de klant?

5. Perfectie

Blijf continu 
verbeteren

3. Flow

Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

4. Pull

Produceer 
wanneer de 

klant behoefte 
heeft



Principe 5: Perfectie

• Continu verbeteren

• Organiseer een (overleg)structuur waarin continu verbeteren onderdeel wordt van het dagelijks werk

• Gebruik events om verbeteringen door te voeren die niet als dagelijks werk verbeterd kunnen worden

Instrumenten en technieken:

• Dag- en weekstarts, verbeterbord

• 5S

• Kaizen-events
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Wat is het streven naar Perfectie?

Gebruik de tijd die je bespaart om in gesprek te gaan met 
klanten en leveranciers over hun (nieuwe) behoeften



Perfectie ► Dag- / weekstart
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Prestatiedialoog en relatie tot verbeterbord

KPI ↓?  = verbeteren!

Effect op KPI

Vooruitblik

Verbeterideeën

Dag- / weekstartbord

Terugblik

Knelpunten
1.
2.

Acties
1.
2.
3.

Continu verbeteren

Verbeterbord

A3

DMAIC

A3

Quickwin
Kaizen

Kleine 
Kaizen

Successen
1.
2.

KPI’s

Resource-
planning

Moodboard



Perfectie ► Dag- en weekstart

Doelen Dagstart (10-15 minuten) en Weekstart (30-45 minuten)

• Terugkijken op, en leren van gisteren / afgelopen week

• Voorbereid zijn op vandaag / komende week

• Iedereen op de hoogte van aanpassingen en/of verbeteracties

• Knelpunten en verbeteringen benoemen

• Vieren successen

Tips

• Iedereen bereid overleg voor / vult bord in

• Op tijd starten én stoppen

• Bepaal teamdoelstellingen en laat dit terugkomen in de KPI’s

• Afspraken over voorzitterschap

• Staand overleg
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Doelen en tips



Perfectie ►Verbeterbord

• Het bespreken van verbeterideeën is het moment om het werk te veranderen 

• Verbeterpunten worden bijgehouden op een verbeterbord

• Beschrijf altijd eerst eenduidig het probleem …

• Kijk naar bronoorzaken
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Verbeterideeën en het Verbeterbord



Perfectie ► 5S
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Perfectie ► 5S
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Scheiden (Seiri) & Schikken (Seiso)



Perfectie ► 5S
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Schoonmaken (Seiton) & Standaardiseren (Seiketsu)



Perfectie ► 5S
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Standhouden (Shitsuke)



Perfectie ► 5S

• 5S is een bijzonder zichtbare vorm van een verbeterproces

• Werkvloer is van begin tot eind betrokken bij 5S en inhoudelijk ‘in the lead’

• Maakt veel zichtbaar van wat op werkvloer gebeurt, fouten worden snel opgemerkt

• Is een continue bron voor verbeteracties

• 5S is de basis voor KAIZEN

Valkuil

• Het uitvoeren van 5S lijkt gemakkelijk. Standaardiseren en Standhouden vragen discipline en continue aandacht van het 

management en werkvloer

• Zorg dat het een gewoonte wordt: standaard onderdeel van de week om met 5S bezig te zijn (b.v. eind vd dag/eind vd

week)
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Een laagdrempelige manier om te starten met continu verbeteren



Perfectie ►Kaikaku Kaizen

• Soms is snelle, drastische verandering noodzakelijk: Kaikaku Kaizen!

• Project van 4 weken

• Focusgroep volledig beschikbaar

• Van probleem tot implementatie van oplossingen

• Probleem is urgent

• Scope is helder

• Oplossing is vaak nog niet bekend

• Veel raakvlakken met DMAIC:
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In korte tijd een urgent probleem oplossen



Perfectie ► Kleine Kaizen
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Laagdrempelige verbeterstructuur

Afwijking

Bijv. service level, percentage uitval, 
klanttevredenheid, doorlooptijd

Root causes

• …
• …
• …

Mogelijke oplossingen

• …
• …
• …

Acties

• …
• …
• …

• Betrek 3 tot 5 
medewerkers die beeld 
hebben bij het probleem

• Duur: 30 tot 45 minuten

• Laagdrempelige manier 
om mensen te betrekken 
bij ‘continu verbeteren’

Doorvragen (5x waarom)

Formuleer een 
meetbare afwijking

Brainstormen om 
probleem te voorkomen

Leg acties vast op 
het dagstartbord

Verbetering?



Agenda
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Examen

• Het examen bestaat uit 30 multiple choice vragen 

• Je hebt 60 minuten de tijd (zodra de tijd is verlopen, worden onbeantwoorde vragen ‘fout’ gerekend)

• Je bent geslaagd als je minimaal 70% van de vragen goed beantwoord hebt (dus minimaal 21 goede antwoorden)

• Het is een ‘open boek’ examen: je mag het trainingsmateriaal en je aantekeningen er bij houden 

• De uitslag is direct bekend: Klik op het grijze driehoekje (      ) om je scoringspercentage te zien

• VERZOEK: Als je voortijdig klaar bent, verlaat dan rustig de ruimte

• TIP: Parkeer vragen waar je ‘vastloopt’ of veel tijd voor nodig hebt > bewaar die tot het laatst 

• Veel succes!
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Lean Green Belt



Examen uitslag…
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Verandermanagement ► Veranderen is lastig

• Dat doen we al

• Ik heb geen tijd

• Heeft geen prioriteit

• Lukt toch niet

• Hebben we al geprobeerd

• Kan ik niet

• Moet dat

• Ik geloof het niet

• Bewijs maar
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Draagvlak creëren is belangrijk

E = K x A
E = Effect (van een besluit/ project)
K = Kwaliteit (van een besluit/ project)
A = Acceptatie (van een besluit/ project)



Verandermanagement ► 20% - 70% - 10%
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Waar focus je je op?



Verandermanagement ► De 8 stappen van Kotter
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Verschillende fases van verandering in een organisatie

1. Creëren van urgentiebesef

2. Vormen van een leidende coalitie

3. Ontwikkelen visie en strategie

Een klimaat creëeren voor succes

4. Communiceren van de visie

5. Creëren van de juiste randvoorwaarden

6. Realiseer korte termijn resultaten

Betrekken gehele organisatie en 
opstart verandering

7. Consolideer de winst en ga direct door voor meer winst

8. Borgen van de verandering
Implementeren en borgen



Verandermanagement ► Beïnvloedingsmodel

Rolmodel

“Ik zie leidinggevenden en andere collega’s zich op de gewenste manier gedragen”

Begrip & overtuiging

“Ik weet wat er van mij gevraagd wordt, ik ben het er mee eens, en het is goed”

Ontwikkelen van talent en vaardigheden

“Ik heb de vaardigheden en kennis om me op de gewenste manier te gedragen”

Bevestigen met formele mechanismen

“De structuren, processen, systemen ondersteunen de verandering in gedrag die van mij gevraagd wordt”
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Vier cruciale factoren om houding en gedrag te beïnvloeden



Verandermanagement ► Communicatie met stakeholders

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
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Verschillende vormen en fases van communicatie: geen ‘one size fits all’

verandering

ontkenning

boosheid

marchanderen

depressie

erover praten

acceptatie

inspiratie

creativiteit

acties

successen

tevredenheid

De veranderbadkuip (Kübler-Ross)



Verandermanagement ►Weerstandstrategiemodel Ezerman
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7 strategieën om de weerstand tegen verandering te verminderen



Verandermanagement ► Piramide van Lencioni
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Resultaatgericht werken met oog voor de mens



Verandermanagement ► Feedback
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Geven jij en je collega’s elkaar vaak feedback?

Angst cultuurVermijdings cultuur

Performance cultuurZorg cultuur

Complimenten

Opbouwende
feedback

Weinig

Veel

Weinig Veel



Verandermanagement ► Tuckman’s model voor teamontwikkeling
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Teams doorlopen verschillende fases

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

Te
am

p
re

st
at

ie

Tijd

Forming

Storming

Norming

Performing



Agenda
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Dag 5

Dag 1
Introductie Lean en Six Sigma, 
Waarde

Dag 2 Verbeterstructuren, Define

Dag 3 Waardestroom, Measure, Analyze

Dag 4 Flow, Pull, Improve

Dag 5
Control, Perfectie, Examen, 
Verandermanagement

Control

Principe 5: Perfectie

Examen

Verandermanagement

Afronding



Afronding training

Evaluatie

Wil je je tips & tops ook (anoniem) met ons delen?

www.bureautromp.nl/review-lean-green-belt

Hoe nu verder?

• Waar ga je als eerst mee aan de slag?

• Theorie en praktijk?
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Wat vond je er van & wat wordt je volgende stap?

http://www.bureautromp.nl/review-lean-green-belt

