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1 Inleiding 

Er zijn vele zienswijzen op Lean en de invoering daarvan. Vaak wordt er erg ingewikkeld over gedaan 

en gepraat. Dan gaat u ermee aan de gang, organiseert verbeterteams, maakt Value Stream Maps, 

de schellen vallen van de ogen van de hoeveelheid verspillingen die geëlimineerd kunnen worden, 

dagstarts worden opgezet en de 1e resultaten zijn veelbelovend. 

Na verloop van tijd merkt u dat alles weer terugzakt naar de oude situatie. U haalt er een Lean expert 

bij en die schud zijn hoofd. Wat is er fout gegaan? 

Het echte werk van het implementeren van Lean is net begonnen. Medewerkers begrijpen echter 

nog niet de cultuur die ervoor nodig is om Lean blijvend succesvol toe te kunnen passen. In 

succesvolle Lean organisaties brengen mensen de Lean filosofie elke dag (weer) tot leven: werken, 

communiceren, problemen oplossen en samen groeien. In Lean brengen de mensen het systeem tot 

leven: werken, communiceren, problemen oplossen en samen groeien.  

De grootste en succesvolste autobouwer ter wereld, Toyota, staat sinds 50 jaar aan de basis van Lean 

Produktie met het Toyota Production System (TPS). Hoe de bijbehorende Lean cultuur eruit ziet is 

beschreven in het boek ‘The Toyota Way’.  

Maar wat is het geheim van 50 jaar Lean succes? Dit succes is te danken aan het consequent 

doorvoeren van 14 principes. In dit artikel hebben we helder en praktisch de 14 principes die aan 

succesvolle uitvoering van de Lean Filosofie ten grondslag liggen beschreven en toegelicht. Per 

principe wordt in de rood omrande kaders praktische voorbeelden weergegeven.   

Waartoe kunnen deze principes leiden? Op basis van onze jarenlange ervaring zien we dat: 

1. De principes u in staat stellen bedrijfsprocessen substantieel te versnellen; 

2. Ze voor een betere kwaliteit van geleverde producten en diensten zorgen; 

3. Ze verborgen en zichtbare kosten elimineren; 

4. Problemen door iedere medewerker worden aangekaart en opgelost; 

5. Uw klanten en medewerkers trots op uw producten en diensten worden. Ze hebben immers zelf 

input geleverd om deze te verbeteren.  
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2 De 14 principes voor elke organisatie – het verschil! 

De grootste en succesvolste autobouwer ter wereld, Toyota, staat 

sinds 50 jaar aan de basis van Lean Produktie met het Toyota 

Production System (TPS). Hoe de bijbehorende Lean Cultuur eruit ziet 

is beschreven in het boek ‘The Toyota Way’.  

In dit artikel lichten wij helder en praktisch de 14 principes toe die ten grondslag liggen aan 

succesvolle uitvoering van de Lean Filosofie. Succes volgt op het consequent doorvoeren en 

verankeren van deze principes in uw organisatie. Lean in uw DNA! 

Vele organisaties in de wereld bewijzen dat deze principes ook buiten de auto-industrie zeer effectief 

zijn. Met de 14 Toyota Principes kunnen ambitieuze organisaties Lean Thinking dagelijks 

toepassen.  

Deze principes zijn: 

Hanteer een Lange Termijn Filosofie om een lerende organisatie te bouwen 

1. Baseer beslissingen op een lange termijn filosofie die leidt tot meerwaarde, zelfs als dat ten koste 

gaat van korte termijn financiële doelstellingen. 

 

De juiste processen genereren de juiste resultaten  

2. Zorg voor onbelemmerde doorstroming (‘flow’) om problemen snel zichtbaar te maken.  

3. Laat de werkelijke klantvraag bepalen wanneer en waar tijd aan besteed wordt (‘pull’), dit 

voorkomt overproductie. 

4. Zorg voor gelijkmatig verdeelde werklast. 

5. Ontwikkel een cultuur om problemen direct structureel op te lossen. 

6. Gestandaardiseerde taken zijn de basis voor continu verbeteren en empowerment van elke 

medewerker. 

7. Gebruik visueel management zodat problemen en afwijkingen direct zichtbaar zijn. 

8. Gebruik alleen betrouwbare, uitvoerig geteste technologie ter ondersteuning van mensen en 

processen. 
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Voeg waarde toe aan de organisatie door de medewerkers en partners te ontwikkelen 

9. Ontwikkel leiders die het werk diepgaand begrijpen, de filosofie leven en het anderen leren en 

inspireren. 

10. Ontwikkel excellente medewerkers en teams die de filosofie van de organisatie volgen, die 

voldoening uit hun werk halen en daag ze uit. 

11. Respecteer je partners en leveranciers door ze uit te dagen en helpen te verbeteren. 

 

Continu Problemen Oplossen om het leren van de organisatie te stimuleren  

12. Ga naar de werkplek om de situatie diepgaand te begrijpen. 

13. Neem beslissingen langzaam op basis van consensus, na zorgvuldige overweging van alle 

opties, voer besluiten snel uit. 

14. Word een lerende organisatie door onverbiddelijke reflectie en continu gestaag verbeteren 

(Kaizen). 

 

Wat kunnen we leren van deze principes? 

 Verdubbel of verdrievoudig de snelheid van ieder bedrijfsproces. 

 Zorg voor ingebouwde kwaliteit op iedere werkplek. 

 Elimineer de hoge kosten van verborgen verspillingen. 

 Verander iedere medewerker in een probleemoplosser. 

 Word een lerende organisatie waar klanten trots op zijn en medewerkers steeds weer 

groeien. 

 

Vaak wordt Lean uitgelegd met veelomvattende schema’s en diagrammen. Maar in werkelijkheid 

gaat het slechts om 14 principes. Een filosofie, denkwijze, waardes die een organisatie kan hanteren 

om aan de slag te gaan. Waarbij samenwerken, reflectie en “doen” belangrijker zijn dan trainen, 

teksten en schema’s. In dit hoofdstuk zullen we de 14 principes verder uitwerken die de resultaten 

van uw organisatie sterk kunnen verbeteren.  

Aan de slag met de transitie van uw organisatie naar een intelligente ‘Lean’ organisatie middels de 14 

principes? Meld u dan nu aan voor de 2-daagse Lean Training, inclusief terugkomavond. 

 

https://www.passionned.nl/order-form.php?pid=30035&domain=www.pdcacyclus.nl&_ga=1.72773524.688645551.1443001846
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2.1 Lange termijn succes op basis van een lange termijn filosofie 

Principe 1. Baseer beslissingen op een lange termijn filosofie die leidt tot meer waarde, 

zelfs als dat ten koste gaat van korte termijn financiële doelstellingen.  

Dit principe stelt u in staat te werken aan lange termijn succes. Wie wil dit nou niet! Maar wat komt 

hierbij kijken? De filosofie heeft impact op beslissingen gedurende een langere tijd. Want baseert u 

beslissingen op een lange termijn filosofie die leidt tot meer waarde, zelfs als dat ten koste gaat van 

korte termijn financiële doelstellingen? 

Als een organisatie een heldere visie heeft over waar ze naartoe wil dan zorgt ze dat haar organisatie 

een lerende organisatie wordt. Anders zal een organisatie nooit de moeite doen om de ideale situatie 

te gaan bereiken. Een organisatie die op korte termijn gericht is zal leren niet erg belangrijk vinden.  

Als een organisatie zich echt bezighoudt met haar business, haar markt en haar klanten dan zal ze 

beter begrijpen wat klanten verwachten. En als ze steeds bezig is om de klantwensen te vervullen dan 

is ze dus met de lange termijn bezig. Kijk maar eens naar hoe Zappos in het voorbeeld hieronder 

steeds met de lange termijn bezig is.  

Als een klant van Zappos belt en ze hebben zelf de schoen niet op voorraad dan zullen ze de klant 

naar een collega bedrijf verwijzen. Zappos is meer gericht op de lange termijn relatie met een klant 

zodat hij terugkomt. Ze zijn er niet op gericht om slechts 1 keer iets aan een klant te verkopen. Zappos 

houdt heel sterk de "Why" van haar organisatie in de gaten. En die focus brengt haar veel succes.  

 

2.2 Uitgelijnde processen en een winnende cultuur 

Principes 2 tot en met 8 stellen u in staat betere resultaten te bereiken door het creëren van de 

juiste processen.  

 

Principe 2. Zorg voor onbelemmerde doorstroming (‘flow’) om 

problemen snel zichtbaar te maken 

De boodschap hier is dat flow een heel sterk principe is om problemen zichtbaar te maken zodat een 

organisatie ze systematisch kan oplossen (Principe 4). En met flow loopt het proces als een goed 

geoliede machine. Als er iets misgaat dan wordt dat meteen duidelijk.  
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Bijvoorbeeld werkvoorraden tussen de verschillende stappen voorkomen dat een aanvraag 

gemakkelijk door het proces kan stromen. Als je ervoor zorgt dat werkvoorraden zoveel mogelijk 

verdwijnen dan zie je ook snel waar een aanvraag stokt en waarom. Zo kun je sneller feedback geven 

aan bijvoorbeeld de aanvrager zelf. En heb je ook meteen feedback over hoe het proces verbeterd 

kan worden.  

De beste manier om het proces lekker te laten lopen is om het probleem meteen bij de basisoorzaak 

aan te pakken zodat het niet meer zal gebeuren. Hoe vaak pakken wij problemen eigenlijk heel 

oppervlakkig aan en merken we dat ze later terugkomen? 

Zicht houden op wat er vandaag goed en minder goed gaat is heel belangrijk. Managers, teamleiders 

en medewerkers krijgen daardoor een beter begrip van het proces en worden daardoor betere 

probleemoplossers.  

 

Principe 3. Laat de werkelijke klantvraag bepalen wanneer en waar tijd aan besteed 

wordt (‘pull’), dit voorkomt Overproductie 

Overproductie is de ergste van de 8 verspillingen omdat ze veel meer verspillingen in het systeem 

genereert, zoals te hoge werkvoorraden, herbewerkingen, transport enzovoort.  

Door pull te gebruiken worden de processtappen verbonden, een activiteit start pas als er een klant is 

die erom vraagt, die activiteit triggert dan de activiteit die daarna komt enzovoort. Waardoor de klant 

en de medewerkers veel effectiever kunnen communiceren met elkaar.  

Vaak werken we vandaag nog met "push" systemen: de ene afdeling werkt alvast allerlei aanvragen af 

los van de vraag wanneer de verschillende klanten een antwoord willen hebben.  

 

Principe 4. Zorg voor gelijkmatig verdeelde werklast 

De meeste medewerkers werken in een ongelijkmatig tempo. Sommige dagen hebben ze veel te veel 

werk en op andere dagen is het veel rustiger. En deze schommelingen kunnen ook binnen dezelfde 

werkdag of zelfs binnen een uur optreden.  

Deze fluctuaties zorgen voor meer werk tussen de processen. En dus verspilling. Het gaat erom het 

werk en de werklast te balanceren tussen de verschillende medewerkers en afdelingen. Het doel is 

om iedereen elke dag in een zelfde tempo te laten werken. En dit maakt het ook makkelijker om 
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verspillingen te vinden die het werk ongelijk maken (verband met Principe 3). 

Je zou denken dat als je elke dag in hetzelfde tempo werkt dat saai wordt. De ervaring leert juist dat 

die stabiliteit door de medewerkers als heel prettig wordt ervaren. Denk maar aan een tandarts die 

elke 15 minuten weer een nieuwe patiënt ziet. Zowel de tandartsen als de klant weten waar men aan 

toe is. Je herkent ook sneller afwijkingen. Je bent productiever op een ontspannen manier. De patiënt 

wordt ontspannen geholpen. En die stabiliteit zorgt voor veel minder fouten en maakt tijd vrij voor 

verbeteren. Het mes snijdt aan meerdere kanten tegelijk! 

 

Principe 5. Ontwikkel een cultuur om problemen direct structureel op te lossen  

Als je het werk stopt bij problemen dan geef je jezelf de kans om op een systematische manier die 

problemen op te lossen. Daardoor wordt slechte kwaliteit niet meer doorgegeven aan de volgende 

schakel en wordt variatie verminderd, wat weer leidt tot stabielere processen. En daarmee hebben 

we ook de hoeveelheid herstelwerk verminderd. Alweer een belangrijke verspilling te pakken. 

Om tot de cultuur te komen om problemen direct structureel op te lossen dan moet je met elkaar 

afspreken wat je doet bij problemen en hoe je dat doet, ofwel zorgen voor Flow volgens Principe 2.  

Standaardisatie en normering zijn belangrijk in een cultuur om problemen direct op te lossen. Een 

standaard manier van beslissen over wat te doen bij afwijkingen van de norm en hoe dit dan 

afgehandeld moet worden is een voorbeeld daarvan.  

Samen met een teamleider wordt het probleem meteen geanalyseerd en voor een oplossing 

gezorgd. Of als de problematiek ingewikkelder is dan wordt het probleem binnen het verbeterteam 

opgepakt binnen een vooraf afgesproken beperkte doorlooptijd. En volgens een standaard 

probleemoplossingsmethodiek, de PDCA cyclus of een variant daarvan (DMAIC cyclus).  
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Principe 6. Gestandaardiseerde taken zijn de basis voor continu verbeteren en 

empowerment van elke medewerker 

Het gaat erom dat alle medewerkers precies weten wat er van ze 

verlangd wordt per processtap en hoe die stap gezet moet worden. 

Door standaardisatie heb je een startpunt van hoe de situatie moet 

zijn als je een probleem tegenkomt.  

Traditioneel zien we standaarden echter als beperkingen op ons handelen. Door consequente 

toepassing van standaarden krijg je rust bij het uitvoeren van dat soort taken en ruimte voor 

activiteiten die een beroep doen op ons professioneel oordeel, welke zich minder in standaarden 

laat vatten. 

De standaard geeft de ruimte en houvast voor de discussie om de standaard te gaan aanpassen. Als 

je standaarden volgt dan kun je problemen makkelijker zien. Als je een probleem hebt dan is de 1e 

vraag "is de standaard gevolgd?". Zo niet dan vraag je "Waarom?". En als de standaard gevolgd is dan 

is de vervolgvraag "Wat is er mis aan de standaard?". Dit zijn eenvoudige vragen die iedereen kan 

stellen. En er is ook geen training voor nodig, iedereen kan zodoende makkelijk meedoen aan het 

continu verbeteren. 

Hiermee geef je meteen invulling aan Respect voor Medewerkers, wat zo belangrijk is voor het 

creëren van een winnende cultuur geholpen door Lean. Het respect voor hun kennis van het proces 

zorgt ervoor dat medewerkers nog meer willen verbeteren. 

Dus door standaardisatie houden medewerkers tijd over om na te denken over het toevoegen van 

meerwaarde, een beroep doen op hun talenten om eventuele problemen bij de kop te pakken.  

Een treffend voorbeeld van onze ervaring met standaardisatie gaat over medisch specialisten. 

Aanvankelijk zien zij niets in standaardisatie van hun werk anders dan de medische protocollen die ze 

gebruiken. We kiezen bij de invoering van Lean vanzelfsprekend de weg van de minste weerstand. 

Die specialisten die voldoende urgentie zien in hun praktijk door bijvoorbeeld de stress bij henzelf en 

hun patiënten weg te nemen melden zich bij ons aan voor het doen van de 1e Lean projecten. Nadat 

we een flinke hoeveelheid verspillingen met elkaar hebben aangetoond en hebben weggenomen 

reageert de grootste meerderheid van de medisch specialisten positief op standaardisatie. Ze krijgen 

meer rust in hun werk, de samenwerking wordt beter, de stress vermindert en ze kunnen bovendien 

meer patiënten zien in dezelfde tijd. Heel belangrijk. En ze ervaren dat het tijd oplevert die ze aan de 

ingewikkelde gevallen kunnen besteden en die ze ook besteden aan continu verbeteren. 

https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/lean
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Principe 7. Gebruik visueel management zodat problemen en afwijkingen direct zichtbaar 

zijn 

In een Lean systeem heeft iedereen de basishouding om problemen zichtbaar te maken en kansen voor 

verbetering te pakken. Scorecards, 5S en standaard werk zijn instrumenten om visueel 

management te stimuleren waardoor problemen makkelijker naar de oppervlakte komen.  

Denk aan de volgende voorbeelden van visueel management die in succesvolle organisaties aan 

de orde van de dag zijn: 

 het met behulp van de 5S methode schoongemaakte bureau, alleen die dingen die je 

dagelijks nodig hebt staan en liggen erop 

 de vaste plek van de nietmachine op je bureau, meteen te vinden, valt direct op als hij er niet 

staat 

 de vaste plek van nieuw printerpapier 

 een aanvulkaart boven de laatste 2 pakken printer papier. Signaal om het papier aan te vullen 

als je die kaart bereikt. Zodoende zijn er altijd minimaal 2 pakken op voorraad bij de printer 

 slechts één bakje op een vaste plaats met standaard bloedafname formulieren in plaats van 

verschillende soorten formulieren zonder vaste plaats over verschillende kasten verdeeld, net 

daar waar plaats is.  

 

Zonder visueel management is het gewoon moeilijker om de kwaliteit van het werk in de gaten te 

houden. Dat levert meer verspillingen op doordat je vragen moet gaan stellen over wat de 

normale situatie is voordat je kunt vaststellen of er afwijkingen zijn. 

Als je problemen hebt vastgesteld dan kunnen medewerkers die oplossen (zie Principe 5). De 

basisoorzaken kunnen worden gevonden en tegenmaatregelen kunnen worden uitgevoerd zodat 

het probleem zich niet meer zal voordoen. Tegenmaatregelen betekenen vaak ook de invoering 

van meer of verbeterd visueel management zodat je het probleem sneller ziet en kunt gaan 

herstellen. 

 

Principe 8. Gebruik alleen betrouwbare, uitvoerig geteste technologie ter ondersteuning 

van mensen en processen 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn Lean organisaties bezig met uitgebreid experimenteren en leren 

over de nieuwe technologie voordat ze deze gaan gebruiken (zie ook Principe 5). Dit heb je nodig om 
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de technologie goed te kunnen gebruiken en dus het grootste effect ervan te krijgen. Anders 

genereer je alleen maar meer verspillingen. En dat gebeurt eigenlijk veel te vaak op dit moment bij 

veel organisaties door dit principe niet goed toe te passen. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat organisaties een nieuw IT systeem in dienst te nemen waarna een 

korte tijd blijkt dat het onvoldoende getest is. We vinden het normaal dat dat gebeurt. Maar als je 

uitrekent hoeveel tijd en energie dat aan alle gebruikers kost dan staat dat niet in verhouding tot de 

extra tijd van een aantal testers en makers van extra test scripts. 

Het gaat erom de technologie te gebruiken om de medewerkers en de processen te dienen. Als dat 

niet gebeurt dan ontstaat er door de nieuwe technologie alleen maar verspilling.  

Om vast te stellen of technologie inderdaad bijdraagt, moet je het probleem wat door de 

technologie opgelost moet worden eerst helder definiëren. En daar ontbreekt het ook nogal eens 

aan (zie ook Principe 5).  

Voortdurend op het vorige voorbeeld: systemen zijn niet alleen onvoldoende getest, het komt ook 

nog vaak voor dat essentiële functionaliteit domweg ontbreekt. Wat een verspilling. 

 

2.3 Voeg waarde toe aan de organisatie 

Principes 9 tot en met 11 leggen de focus op de organisatie en de medewerkers. Waarde kan alleen 

aan de organisatie worden toegevoegd als 

leiders, medewerkers en partners zich 

kunnen ontwikkelen.  

Principe 9. Ontwikkel leiders die het werk diepgaand begrijpen, de filosofie leven en het 

anderen leren en inspireren 

Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat de organisatie de medewerkers toestaat, of beter gezegd 

stimuleert om binnen de organisatie te leren (Principes 1 en 5). Dit betekent dat leiders het werk zelf 

regelmatig van dichtbij meemaken om het zelf goed te begrijpen. Dan is het ook makkelijker voor hen 

om het aan anderen te leren en uit te leggen. Dit stimuleert continue verbetering. 

 

 

“Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt.” – 

Warren Buffett 
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Succesvolle organisaties hebben een sterke cultuur gericht op het kennen van je werk en het inspireren 

van anderen. Zij benoemen leiders vanuit hun eigen organisatie en nauwelijks door ze van buiten te 

halen. 

De achtergrond hiervan is dat managen zonder de inhoud goed te kennen nooit werkt. Ook dat leiders 

de balans moeten vinden tussen de collega's leiden op basis van hun eigen beelden en collega's de 

ruimte geven omdat klanten, de situatie en het werk zelf steeds zullen moeten veranderen. Een krachtig 

hulpmiddel hierbij zijn dag- en weekstarts. Korte meetings aan het begin van de dag waar het hele team 

inclusief de leider aanwezig is. Waar het werk, de prestaties, de leermomenten en de verbeteringen 

worden besproken. De dag of week wordt geëvalueerd en direct wordt voorbereid. Heel gefocust. Een 

korte PDCA verbetercyclus. 

 

Principe 10. Ontwikkel excellente medewerkers en teams die de filosofie van de 

organisatie volgen, die voldoening uit hun werk halen en daag ze uit 

Dit principe volgt op Principe 9. Organisaties moeten bezig zijn met het ontwikkelen van leiders 

die het werk begrijpen, volgens die filosofie werken en het aan anderen leren en ze inspireren. 

Dan ben je in staat om excellente medewerkers en teams te ontwikkelen die de filosofie van de 

organisatie volgen. En voldoening uit hun werk halen en uitgedaagd worden om samen de beste 

resultaten neer te zetten. 

Veel organisaties nemen verloop van personeel voor lief. Natuurlijk hebben ze er veel last van 

als medewerkers vertrekken. Vaak vertrekken de beste als eerste. Dikwijls hebben organisaties 

een houding van 'dan vertrekken ze maar', terwijl het effect op de prestaties van de organisatie 

maar ook op de achterblijvende medewerkers en al helemaal op klanten flink negatief uitwerkt. 

Het vertrek van een goede medewerker kan al snel €30.000 tot €50.000 kosten zo hebben 

gespecialiseerde bureaus berekend. Denk maar aan de kosten van de onrust en 

productiviteitsverlies die ontstaat bij de achterblijvende teamleden, het binnenhalen van een 

nieuwe collega, het gat wat er valt doordat het werk niet of door een vervanger moet worden 

gedaan, de inwerktijd van de nieuwe collega, het opleiden van die persoon, en de tijd en 

productiviteitsverlies die het kost om de nieuwe persoon volledig de gewenste cultuur te laten 

leren. 
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Principe 11. Respecteer je partners en leveranciers door ze uit te dagen en helpen te 

verbeteren 

Vanzelfsprekend leveren partners en leveranciers een belangrijke bijdrage aan het succes van 

organisaties. Door ze op dezelfde manier te bejegenen en te respecteren als de collega's binnen 

de eigen organisatie krijg je een zeer goed verbonden waardestroom van de partners en 

leveranciers via de organisatie naar haar klanten.  

Vaak selecteren we onze leveranciers op prijs. We weten natuurlijk dat teveel nadruk op de prijs 

ook druk op de kwaliteit geeft. En aan het eind van de dag zijn we daar niet tevreden over. 

Daartegenover staat de praktijk dat je pas leverancier kunt worden als je aan verschillende 

criteria voldoet. Dat je bewijst dat je meerwaarde hebt. Als je bijvoorbeeld het callcenter of het 

debiteurenbeheer hebt uitbesteed dan wil je dat die partij haar werk professioneel doet maar 

ook de taal van jouw bedrijf spreekt. Het blijven uiteindelijk jouw klanten. Het gaat om het 

spreken van de taal, diepgaand begrijpen welk product of dienst aan de klant is geleverd en welk 

effect het heeft op haar eigen proces en hoe je bijvoorbeeld informatie over de klant over en 

weer deelt. Het gaat erom dat de systemen en filosofieën van jouw organisatie in 

overeenstemming zijn met die van de leveranciers. Als je een hoogwaardig technisch product 

levert wat sterk is gestandaardiseerd dan zal je een hele andere benadering verlangen van de 

medewerkers van het callcenter dan als je een schouwburg bent. 

Als de verschillende partijen in de keten vanuit zelfde basisprincipes denken en handelen dan is 

het ook makkelijker om overeenstemming te krijgen over gezamenlijke verbeteringen en de 

richting voor de toekomst. Daarmee wordt het makkelijker om elkaar te helpen om verspillingen 

uit hun processen te halen. Zo kan de organisatie en de hele keten haar totale kosten reduceren 

en de kwaliteit tegelijkertijd verhogen. De organisatie en haar leveranciers zullen winstgevender 

blijven, meer respect voor elkaar hebben en een betere relatie onderhouden. Win-win voor 

iedereen. 
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2.4 Continu problemen oplossen om leren blijvend te stimuleren 

Principes 12 tot en met 14 zorgen voor de laatste stappen om het oplossen van problemen blijvend 

te stimuleren.  

 

Principe 12. Ga naar de werkplek om de situatie diepgaand te begrijpen  

Ga zelf het werk grondig bekijken om de situatie goed te kunnen 

begrijpen. Neem daar ook de tijd voor. Als je dit niet doet dan zal je als 

leider van een organisatie situaties niet goed begrijpen en niet in staat 

zijn om echt bij te dragen aan het oplossen van problemen en het 

verbeteren van processen.   

Vaak schieten we bij problemen al snel in de oplossingen zonder de echte basisoorzaak te 

kennen. Amerikanen zeggen vaak "ready, fire, aim", terwijl men in Japan gewend is te zeggen 

"Ready, aim, aim, aim, fire". Cruijff zou zeggen "je begrijpt het pas als je het door hebt". Hoeveel 

van onze leiders zijn dagelijks op de werkvloer te vinden? De dagelijkse praktijk bij succesvolle 

Lean organisaties. Hoeveel van ons hebben echt een open mind als je naar de werkplek gaat en 

daar problemen met elkaar aan het bekijken bent? Hoe vaak vragen we door naar 

basisoorzaken? Hoe vaak noteren we de suggesties die betrokkenen voor verbeteren doen op 

een lijst om ze daarna een voor een gestructureerd te gaan beoordelen? We hebben nog veel te 

leren. En erg ingewikkeld is het niet. Het kost alleen tijd denken we. Het is andersom: het levert 

tijd op. Langzamer is sneller! 

 

 

Principe 13. Neem beslissingen langzaam op basis van consensus, na zorgvuldige 

overweging van alle opties, voer besluiten snel uit 

We hebben net duidelijk gemaakt dat langzamer sneller is. Met het zoeken naar basis oorzaken 

waarbij de betrokken partijen input kunnen leveren en een goede discussie hebben gehad, het 

genereren van alternatieven, die gestructureerd evalueren leggen we de basis voor een snelle 

uitvoering van besluiten. Voordat de uitvoering begint zit iedereen al op dezelfde lijn. Doordat 

we daar tijd aan hebben besteed. 

Het bereiken van consensus kan lastig zijn. Een organisatie moet het eens zijn over de opties die je 

hebt om verbeteringen door te voeren en hoe dat moet gebeuren om de onbelemmerde 

doorstroming te versterken (Principe 2). Consensus kun je alleen krijgen als je het werk zelf regelmatig 
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ziet. En een gemeenschappelijk begrip hebt van hoe je systematisch de verspillingen elimineert 

(Principe 3) en problemen oplost (Principe 4). En door dit gemeenschappelijk begrip kun je vervolgens 

snel handelen en problemen definitief oplossen. 

Vanzelfsprekend spelen data analyse, de juiste KPI's meten, de PDCA cyclus een belangrijke rol om de 

besluitvorming te versterken en te versnellen. Benieuwd naar belangrijke tips? Raadpleeg het 

spiekbriefje met belangrijke KPI tips & trucs.  

 

Principe 14. Word een lerende organisatie door onverbiddelijke reflectie en continu 

gestaag verbeteren (Kaizen) 

Reflectie maakt het een organisatie mogelijk om het gat te zien tussen het ideaal en de huidige 

situatie. Pas dan kun je leren. Zonder stevige reflectie over niet alleen wat er verkeerd ging maar 

ook wat er goed gaat is het zeer moeilijk om continu te verbeteren. Reflectie maakt het mogelijk 

het geleerde toe te passen. Het voorkomt ook dat de organisatie steeds dezelfde fouten maakt. En 

dat geeft weer meer tijd voor leren. Zorg wel dat je de reflectie concreet richt op leren. Anders 

hou je ermee op en blijft de organisatie stilstaan. De dood in de pot. 

In de Toyota Way gaat het erom obstakels op het pad naar perfectie te identificeren en te 

verwijderen. Succesvolle organisaties werken allemaal volgens deze filosofie. Dit is een cyclisch 

proces van het verkrijgen van stabiliteit, het standaardiseren van werk en dan het continu strakker 

maken van het proces om de obstakels in beeld te krijgen. 

Mensen zijn gericht op comfort. De Lean Cultuur is niet hun natuurlijke gedrag. Daarom gebruiken 

succesvolle organisaties steeds het hele Lean systeem het haar instrumenten om de medewerkers 

te dwingen oncomfortabele situaties aan te gaan. En daardoor te groeien. En dan groeit de 

organisatie ook.  

Succesvolle organisaties genereren betere resultaten met minder inspanning, in een kortere tijd 

en op een consistentere manier dan elk van hun concurrenten. Dit proces voorziet in een structuur 

die alle middelen en mensen effectief opleidt, zorgt voor gemeenschappelijk begrip van het belang 

van problematiek, de noodzaak en bijdrage van het oplossen van de problematiek duidelijk maakt 

en met een hoge mate van accuratesse het toekomstige resultaat voorspelt. 

Succesvolle organisaties stellen dat zij medewerkers opleidingen maken tot probleemoplossers. En 

dat gaat door alle lagen van de organisatie heen. 

https://www.pdcacyclus.nl/spiekbriefje-voor-kpis/
https://www.pdcacyclus.nl/spiekbriefje-voor-kpis/
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2.5 Uw succes verzekerd 

Wilt u ook uw eerste veelbelovende resultaten doortrekken naar de 

toekomst? Zorg dan dat uzelf samen met al uw collega's het 

systeem tot leven brengt: werken, communiceren, problemen 

oplossen en samen groeien.  De 14 principes die zich al 50 jaar 

hebben bewezen helpen u daar zeker bij.  

 

 Passionned Group biedt een praktijkgerichte interactieve Lean training aan met 

 een Lean game. Hierna kunt u direct aan de slag met de 14 principes in uw 

 organisatie. Lees hier meer.  

Ook voorzien we organisaties van advies en begeleiding. Wilt u een volgende stap maken in uw 

bedrijfsvoering en uw prestaties verbeteren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende 

afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze consultants.   

 

 

 

 

 

Stap in de Lean trein en ervaar: 

 Verdubbel of verdrievoudig de snelheid van ieder bedrijfsproces. 

 Zorg voor ingebouwde kwaliteit op iedere werkplek. 

 Elimineer de hoge kosten van verborgen verspillingen. 

 Iedere medewerker is een probleemoplosser. 

 Wordt een lerende organisatie waar klanten trots op zijn en medewerkers steeds 

weer groeien. 

 

https://www.pdcacyclus.nl/opleidingen-workshops/lean-training/
https://www.passionned.nl/contact-form.php?product=Continu%20verbeteren%20/%20vernieuwen&domain=www.pdcacyclus.nl&su=/verbetermethoden/&_ga=1.262097674.688645551.1443001846
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3 Over Passionned Group 

3.1 Het intelligent maken van organisaties 

Passionned Group (sinds 2004) is dé specialist in het ontwerpen en implementeren van intelligente 

organisaties. Onze gepassioneerde ‘slimmer werken’-consultants helpen grotere en kleinere 

organisaties bij de kanteling naar een intelligente organisatie. 

3.2 Allround inzetbaar 

Wij bieden bestuurders, managers en consultants bewezen oplossingen om tot een intelligente 

organisatie te komen. Zo hebben we een uitgebreide kennisbank, zijn we auteur van het Business 

Intelligence-boek ‘De intelligente organisatie’ en geven we workshops, trainingen en advies. Ook 

pakken we complete implementatietrajecten van a tot z aan. 

3.3 100% onafhankelijk 

Passionned Group is niet verbonden aan bijvoorbeeld leveranciers van dashboardtools of software. 

Wij zijn totaal onafhankelijk en onze werkwijze en ons gedachtengoed is door onszelf sinds 2004 in 

een rap tempo opgebouwd. Onze missie is om alle organisaties slimmer te laten werken! 

3.4 Ons doel / onze missie 

Met veel plezier leveren wij een bijdrage aan grotere en kleinere bedrijven en non-profitorganisaties 

om ze zichtbaar intelligenter te maken. Zodat daardoor uw marges verbeteren, uw klanten 

tevredener zijn en uw medewerkers meer plezier krijgen in het werk. 

3.5 Ons gedachtengoed 

In onze visie is de intelligentie van een organisatie niet simpelweg een optelsom van de intelligentie 

van medewerkers. De uitdaging ligt er juist in de organisatie zelf intelligenter te maken en slimmer te 

laten werken, door het creëren van een beter samenwerkend collectief van denk- en doevermogen.  

  

http://www.passionned.nl/publicaties/intelligente-organisaties/boek-business-intelligence-de-intelligente-organisatie/
http://www.passionned.nl/publicaties/intelligente-organisaties/boek-business-intelligence-de-intelligente-organisatie/
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4 Over De intelligente organisatie® 

Het merendeel van alle grote (non-)profitorganisaties is vaak onvoldoende of niet intelligent. De 

strategische kaders zijn niet scherp of toekomstbestendig genoeg, of leven niet op de werkvloer (1). 

Echt waardevolle inzichten ontbreken om diepgaande kennis op te doen en effectief bij te sturen (2). 

Om nog maar te zwijgen over de wendbaarheid van veel organisaties (3) en het vermogen om 

continu te verbeteren en te leren innoveren (4). 

 

Figuur 1: De vier sleutelconcepten van de intelligente organisatie 

1. All-round vision: heeft de organisatie een all-round vision en is deze sensitief? Weet het 

management wat er gaande is in de omgeving, bij de naaste concurrentie, in de maatschappij en 

in de organisatie zelf? Vertalen zij dat in een heldere visie, krachtige en bondige missie en 

verfijnde strategie? Wordt consequent gekeken naar prestatiedrijvende krachten en 

veelzeggende (kritieke prestatie) indicatoren? 

 

2. Analytics: hoe groot is de analytische capaciteit? Hoe diep reikt deze? Wordt data uit 

verschillende gestructureerde en ongestructureerde bronnen al dan niet geautomatiseerd 

gecombineerd en consequent door managers en business analisten geanalyseerd? Vindt daarbij 

ook grondige synthese plaats van de verschillende inzichten die ontstaan? Weet het 

management welke inzichten helpen om de prestaties omhoog te stuwen? 

 

3. Agility: Is de organisatie agile d.w.z. adaptief? Kunnen beslissingen snel worden genomen en 

reageert de organisatie op tijd en adequaat op veranderingen in de markt? Kan zij in een rap 
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tempo nieuwe producten en diensten ontwikkelen, aanbieden en ook nog vlekkeloos leveren? 

Kunnen bijvoorbeeld bijtijds adequate maatregelen genomen worden wanneer een nieuwe 

toetreder probeert uw ‘cash cow’ aan te vallen? 

 

4. Continu verbeteren (PDCA): Veel interne processen gaan op de automatische piloot. En juist het 

ontdekken van deze automatische piloot (inzichten) en het bijsturen van deze automatische 

processen (opnieuw inrichten) is een belangrijk onderdeel van de PDCA-verbetermethodiek. Een 

verbetertraject zonder de juiste inzichten en kpi’s haalt geen optimale resultaten. 

4.1 Waarom veel organisaties niet intelligent zijn! 

De 4 hoofdoorzaken waarom veel organisaties niet intelligent zijn:  

1. De strategie is niet scherp of toekomstbestendig genoeg, of leeft niet op de werkvloer. 

2. Inzichten ontbreken om diepgaande kennis op te doen en effectief bij te sturen. 

3. Om nog maar te zwijgen over de wendbaarheid van veel organisaties. 

4. En het vermogen om continu te verbeteren en tijdig door te pakken op innovatie. 

Waar gaat het vaak mis? 

 Beslissingen komen niet snel genoeg tot stand of blijken nadien niet te werken. 

 Uw mensen beschikken niet over goede informatie, leerprocessen haperen. 

 Het gedrag van medewerkers staat soms haaks op de visie / strategie. 

 In de organisatie is nog veel verspilling van tijd en energie (rework). 

 De organisatie is niet wendbaar genoeg; hierdoor worden kansen gemist. 

 IT sluit steeds minder goed aan op de andere afdelingen. 

Met als gevolg dat de resultaten te wensen over laten. 

Deze white paper behandelt het verband tussen de 14 Principes van succesvol lean en de oorzaken 

waarom veel organisaties nog niet intelligent zijn. Om een intelligente organisatie te worden, dienen 

de 14 Principes van lean in het DNA van uw organisatie aanwezig te zijn.  Zodra uw hiermee aan de 

slag gaat dit directe impact op de wendbaarheid (agility)  
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4.2 Ons beproefde concept: de intelligente organisatie 

De intelligente organisatie is een beproefd, praktijkgericht managementconcept dat ook beschreven 

is in het gelijknamige boek De intelligente organisatie (4e druk). Een intelligente organisatie is 

sensitief, slim, snel, innovatief en bijzonder wendbaar. En hierdoor dus veel beter in staat om de 

gewenste resultaten te behalen (op diverse niveaus). 
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5 Over de auteur 

Louis Brackel heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en heeft een aantal jaar later de Postdoctorale Controllers opleiding 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam als Registercontroller afgerond. Louis is Lean 

Black Belt en gecertificeerd coach. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als financieel 

manager, management consultant, coach, programma- en projectmanager op het gebied van 

performance management en Lean. 

5.1 Zijn passie: het beste uit teams en organisaties halen 

In zijn tijd bij BDO Management Consulting heeft Louis zichzelf verder geprofessionaliseerd en na de 

postdoctorale RC opleiding weer zelf aan het stuur gezeten als Controller en Informatie manager bij 

Pon Power, leverancier van Caterpillar motoren. Implementatie van ERP systemen, de PDCA cyclus 

en Business Intelligence instrumentarium waren daar belangrijke onderwerpen. Vooral ook het 

Business Process Redesign programma heeft Louis en zijn specialisme Lean verder versterkt. 

5.2 Lean: Purpose, Process en People 

In Lean Management komt alles voor organisaties, de medewerkers maar ook voor Louis bij elkaar. 

Het voortdurend balanceren van Purpose, Process en People levert buitengewone resultaten op. Het 

streven naar continue verbetering middels de PDCA cyclus is hiervoor een randvoorwaarde. Hij 

faciliteert management en directie bij de visieformulering, geeft leiding aan het versterken van het 

benodigde Performance Management en helpt de organisaties dit continu te verbeteren.  

5.3 Aan de slag met Louis 

Louis is er van overtuigd dat continue verbetering op basis van de principes van Lean Management 

en Plan Do Check Act hét verschil kan maken. Resultaten, feedback geven en ontvangen, leren en 

verantwoordelijkheid staan voorop binnen teams die worden gecoacht en begeleid door Louis. Voor 

hem is een verbetertraject pas een succes als organisaties met de kennis en ervaring via het “train de 

trainer” principe zelf aan de slag gaan. 

https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/lean/
https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/lean/lean-management/

