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Voorwoord 

In de visie van MKPC B.V. is een verandertraject te typeren als resultaatgericht verbeteren met 

daarin oog voor de menselijke inbreng om veranderingen door te voeren; Dat betekent dus 

methodes en modellen (Lean Six Sigma) doeltreffend combineren met op alle betrokkenen 

gericht verandermanagement. Geen 'heelmeesters' als het om implementeren van 

veranderingen gaat, maar wel 'respect voor de mens' die de verandering ondergaat én tot stand 

brengt. 

Onze ervaring is dan ook dat effectief 

verbeteren tot stand komt door een 

samenwerking tussen linker- en rechter 

hersenhelft, door inhoud en techniek te 

combineren met de juiste aandacht voor 

de mens en het veranderkundige aspect! 

 

 

Zo is ook deze zelfstudie opgebouwd. Niet alleen als een boek dat gelezen wordt en waarmee 

je dan dus beschikt over de juiste kennis op IIBLC® certificeringsniveau. Nee, de zelfstudie van 

MKPC B.V. is, in lijn met de leerstijlen van Kolb, ingericht om 

ervarend te leren. Door aandacht te hebben voor zowel het 

theoretisch kader, als voor het experimenteren, doen en 

reflecteren ontstaat een leeromgeving die op een 

evenwichtige en prettige manier leidt tot het beoogde niveau 

van een gecertificeerd Lean Six Sigma GreenBelt. In deze 

zelfstudie wordt dat vormgeven door de theorie af te wisselen 

met vragen, opdrachten en casuïstiek. 

 

 

Doelstellingen van deze zelfstudie 

Deze GreenBelt Zelfstudie kent een aantal doelstellingen. De deelnemer 

 wordt theoretisch opgeleid op Lean Six Sigma niveau, overeenkomend de 

internationaal geldende eisen, zoals die zijn gedefinieerd in het Book of Knowlegde van 

het IIBLC®; 

 leert om vanuit Lean-perspectief naar het proces te kijken om van daaruit verspillingen 

te herkennen; 

 weet hoe een Lean Six Sigma verbeterproject wordt gestart en uitgevoerd en weet hoe 

de technieken en tools worden toegepast in de eigen praktijk; 

 ervaart door middel van vele opdrachten wat de verschillen zijn tussen een 

‘traditioneel’ proces en een proces dat is ingericht volgens de principes van Lean Six 

Sigma; 
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 kan uitleggen wat de belangrijkste elementen zijn voor een succesvolle verandering en 

hoe deze toegepast kunnen worden in de eigen werkpraktijk; 

 een eigen begrippenkader en een ‘gereedschapskist’ ontwikkelt met methoden, die 

toepasbaar zijn binnen het eigen werk. 

 

Telefonische helpdesk: trainers uit de praktijk! 

Tijdens de zelfstudie hebt u de mogelijkheid telefonische ondersteuning te krijgen van een van 

onze gecertifieerde Lean Six Sigma BlackBelts. Zij staan paraat voor al uw inhoudelijke vragen. 

Deze medewerkers van MKPC kennen het vak uit de boeken én uit de praktijk. Zij beschikken 

tot op het hoogte niveau over de juiste inhoudelijke kennis ten aanzien van Lean Six Sigma en 

de relevante veranderkundige thema’s. 

In de bevestigingsbrief die u eerder hebt ontvangen heeft u over de werkwijze van onze 

telefonische helpdesk nadere informatie ontvangen. 

 

MKPC: een Cedeo-erkend opleidingsinstituut 

Wij zijn trots een Cedeo-gecertificeerd opleidingsinstituut te 

zijn! 

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor 

organisaties actief op het gebied van bedrijfsopleidingen. Cedeo 

verleent het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit 

en bedrijfsgerichtheid. Daarmee is Cedeo de enige gespecialiseerde instantie voor de auditing 

en certificering van opleidingsinstituten. 

MKPC heeft 100% klanttevredenheid gehaald bij haar huidige opdrachtgevers! Voor onze 

toekomstige klanten betekent de certificering een kwaliteitsgarantie voor onze Lean Six Sigma 

opleidingen. Ons team werkt er dagelijks aan om dit bereikte niveau vast te houden en uit te 

bouwen. MKPC is opgenomen in het register van Cedeo-erkende aanbieders www.cedeo.nl. 

 

Lesmaterialen 

Om de GreenBelt Zelfstudie succesvol af te ronden, beschikt de kandidaat over twee 

theorieboeken, te weten The Lean Toolbox, 4th edition en dit zelfstudieboek. Deze boeken zijn 

de basis voor de theorie van de GreenBelt zelfstudie en voor het IIBLC® of MKPC examen. Alles 

op het vlak van Lean Six Sigma dat in het GreenBelt examen aan bod kan komen is terug te 

vinden in deze boeken. Dat geldt niet altijd voor alle veranderkundige aspecten, die meestal 

alleen in dit zelfstudieboek aan bod komen. 

Overigens is niet alles wat in de The Lean Toolbox, 4th edition aan bod komt relevant voor het 

examen. The Lean Toolbox, 4th edition is uitgebreider! Onze ervaring is dat het meest effectief 

is om eerst dit zelfstudieboek helemaal door te nemen en op de plaatsen waar dat is 

aangegeven de bewuste opdrachten en vragen uit het opdrachtenboek te maken. Nadat dat is 

afgerond kunnen in The Lean Toolbox, 4th edition de onderwerpen die in dit zelfstudieboek 
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behandeld zijn worden opgezocht. Het volstaat om die thema’s te bestuderen en te begrijpen. 

Voor de overige onderwerpen volstaat het om door te lezen. 

Voor iedere deelnemer is ook een GreenBelt opdrachtenboek beschikbaar. Deze bestaat uit 

twee delen; In het eerste deel staan de opdrachten, behorende bij de theorie uit de zelfstudie. 

In het tweede deel vindt de deelnemer voor die opdrachten waar dat mogelijk voor is een 

uitwerking van de opdrachten uit het eerste deel. 

 

De afsluiting: het GreenBelt Certificaat 

Als deelnemer aan deze GreenBelt Zelfstudie wordt u conform de eisen van het IIBLC® 

(International Independent Board for Lean Certification) opgeleid tot het internationaal 

erkende certificeringsniveau van een Lean GreenBelt. Optioneel kunt u ervoor kiezen op te gaan 

voor het GreenBelt Certificaat. Deze wordt behaald door het succesvol afronden van het 

(Nederlands- of Engelstalig) theorie examen. 

1. Het Nederlandstalig GreenBelt Certificaat 

MKPC organiseert zes keer per jaar een Nederlandstalig GreenBelt examen. Dit 

examen bestaat uit 80 meerkeuzevragen en is gebaseerd op het internationaal 

geldende Book of Knowledge, zoals vastgesteld door het IIBLC®. Bij het succesvol 

afronden van dit examen ontvangen de deelnemers het bijbehorende GreenBelt 

Certificaat. 

2. GreenBelt Certificaat van het IIBLC ® 

Indien de deelnemer het internationale erkende 

GreenBelt Certificaat wil halen dient hij of zij 

succesvol het schriftelijke, Engelstalige GreenBelt 

examen van het IIBLC® af te leggen. Dit examen 

bestaat eveneens uit 80 meerkeuzevragen. 

Voor de meest actuele examendata en -kosten kunt u het beste onze website 

(www.mkpc.nl/examenkalender) raadplegen. 

 

Aan de slag… 

Tijd om te starten! Met het team van specialisten van MKPC hebben wij met veel toewijding, 

zorg en plezier deze zelfstudie gemaakt. Plezier dat er hopelijk van afstraalt tijdens uw studie. 

Ik hoop dat de voorliggende studietijd de juiste verdieping geeft en u de handvatten biedt om 

in de eigen praktijk met dit mooie vakgebied aan de slag te gaan. Bovenal echter gun ik u 

hetzelfde plezier tijdens de studie als dat wij hebben ervaren tijdens het ontwikkelen ervan. 

 

 

Marco A.M. Koet 

Certified Lean Six Sigma BlackBelt 
Managing Partner MKPC B.V. 
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1. Introductie op Lean Six Sigma en Verbetermanagement 

Voordat we beginnen met inzoomen op Lean en Six Sigma is het zinvol ons eerst af te vragen 

wat nu eigenlijk een proces is. Tenslotte is Lean Six Sigma een (weliswaar krachtige en 

beproefde) methode om processen te verbeteren, maar niet de enige. Wat is dus een proces 

en wat is procesmanagement? En waarom is het eigenlijk nodig om in processen te denken in 

plaats van in de meer traditionele organisatorische indelingen?  

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk schetsen we het kader van processen en 

procesmanagement en introduceren we de kapstok voor het proces denken in een vijftal 

stappen. Vervolgens komt in de tweede paragraaf een introductie op Lean Six Sigma aan de 

orde. We besteden niet alleen aandacht aan de oorsprong en historie van Lean en Six Sigma, 

maar zoomen ook in op wat Ford en Toyota aan de ontwikkeling van deze methoden hebben 

bijgedragen. We bespreken de filosofie van het Lean denken en het huis van Toyota en maken 

op die manier kennis met de fundamenten van Lean Six Sigma. Bovendien ontdekken we de 

motivaties en randvoorwaarden die nodig zijn om als 

organisatie te kunnen groeien naar een echte Lean 

organisatie.  

Wat Lean en Six Sigma vervolgens op hoofdlijn inhouden en 

op welke wijze deze van oorsprong twee afzonderlijke 

methodes elkaar versterken in Lean Six Sigma is het 

onderwerp van de derde paragraaf. In het bijzonder 

worden de vijf principes van Lean behandeld, een 

belangrijk fundament binnen het Lean gedachtegoed dat 

hier prima op aansluit. 

Aansluitend op de inhoud en achtergrond van de meer 

instrumentele kant van Lean Six Sigma introduceren we in 

paragraaf 1.4 het veranderkundig kader om de beoogde 

veranderingen te implementeren en te borgen. Immers, niet alleen de technieken van Lean Six 

Sigma zijn belangrijk, maar ook de juiste aandacht en interventies op veranderkundig en zelfs 

gedragskundig vlak bepalen het uiteindelijke succes van het uitvoeren van een Lean project of 

een complete Lean implementatie. Het kader dat in deze paragraaf wordt gepresenteerd komt 

overigens in latere delen van deze zelfstudie verder aan bod.  

Het eerste hoofdstuk van deze zelfstudie sluiten we af met de werkwijze binnen Lean Six Sigma. 

Uniek is dat we hierin de structuur combineren van zowel de Lean Six Sigma als de 

veranderkundige aanpak. 
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1.1 Processen en procesmanagement 

De vraag werd al eerder opgeworpen: wat is nu eigenlijk een proces en wat is 

procesmanagement. Slaan we de literatuur er op na dan vinden we onder andere (bron: 

Wikipedia): 

 

Een proces (lat. processus - beweging) zijn opeenvolgende gebeurtenissen van een object 

of een systeem. 

Een bedrijfsproces: de ordening van het werk, dat uitgevoerd dient te worden in een 

organisatie. 

Proces (werking): het verloop, de ontwikkelingsgang, de werking in te onderscheiden 

stappen of tijdsvolgordelijkheid beschouwd. Een veranderingsproces is het geheel van 

activiteiten waarin een verandering in gang gezet wordt. 

 

Blijkbaar is er steeds sprake van een reeks van gebeurtenissen die op elkaar aansluiten (een 

volgordelijkheid), die in organisaties uitgevoerd worden en een bepaalde ontwikkeling teweeg 

brengen in de onderhanden dienst of product. In deze zelfstudie definiëren wij een proces als: 

 

Een samenhangende reeks van activiteiten, handelingen en/of bewerkingen die, samen 

met de juiste beslissingen, leiden tot een transformatie van input tot output en zo 

bijdraagt aan het realiseren van een vastgestelde klantvraag. 

 

 

Figuur 1.1:   schematische weergave van een proces 

 

De schematische weergave van een proces staat in figuur 1.1. Ieder element uit de figuur 

vraagt om een nadere toelichting: 

Input geen proces kan werken zonder input. Er moet een startmoment 

zijn waardoor het proces begint met werken. Om te kunnen werken 

heb je materialen, grondstoffen en/of gegevens nodig. 

Bewerking de input wordt vervolgens bewerkt naar een verder niveau op weg 

naar het eindproduct. De bewerking kan vele vormen hebben.  

Administratief, creatief of verwerkend van aard. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Object_(ding)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(wetenschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsproces
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Proces_(werking)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veranderingsproces&action=edit&redlink=1
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Output het resultaat van de bewerking wordt doorgegeven aan het 

volgende werkstation of (ten slotte) aan de eindklant. 

Randvoorwaarden de bewerking kan alleen worden uitgevoerd als aan een aantal 

randvoorwaarden is voldaan. Dit zijn overigens lang niet altijd 

randvoorwaarden die voor de klant ook direct waarde toevoegen! 

Middelen om de bewerking uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van 

middelen, zoals gereedschappen, computers, software, 

meetinstrumenten, etc. 

 

Ook op het gebied van Procesmanagement zijn verschillende definities in omloop. De rode 

draad hierin is echter steeds dat procesmanagement gezien wordt als een specifiek vakgebied 

binnen de bestaande managementtaken, waarin het accent gelegd wordt op het beheersen van 

de organisatieprocessen. Een van de gehanteerde volgorden betreft het richten, inrichten en 

verrichten in de organisatie, waarbij de organisatie wordt bestuurd van strategisch, langs 

tactisch naar operationeel niveau. Binnen deze zelfstudie hanteren wij de definitie van 

procesmanagement als:  

 

Het inrichten en beheersen van processen om organisatiedoelstellingen te realiseren. 

 

Hiermee is het in onze visie duidelijk een taak en verantwoordelijkheid om voor de juiste 

inrichting zorg te dragen. Bovendien krijgt in deze definitie procesmanagement ook een 

duidelijke richting, omdat het er (beter) voor zorgt de organisatiedoelstellingen te halen. We 

gaan straks verder met het beschrijven van de vijf stappen van procesmanagement. Allereerst 

echter staan we stil bij de vraag waarom het nut heeft om – naast het organisatie denken – ook 

te denken in processen. 

 

Van eiland denken naar proces denken! 

Het is goed om voor deze opleiding helder en 

gedefinieerd te hebben wat we onder processen en 

procesmanagement verstaan. Daarmee is nog niet de 

vraag beantwoord waarom het überhaupt handig is om 

in processen te denken. 

Verreweg de meeste organisaties zijn ingericht in 

(functionele) afdelingen. De afdeling productie of 

mutatieverwerking – al dan niet weer bestaand uit 

meerdere teams – de afdeling werkvoorbereiding, 

fiattering, en bijvoorbeeld juridische zaken. Het gevolg 

van deze organisatorische indeling is dat al snel 

‘eilandvorming’ plaatsvindt binnen organisaties. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vakgebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Management
http://nl.wikipedia.org/wiki/Procesmanagement
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Afdelingen weten van elkaar niet (geheel) meer hoe hun werkzaamheden aansluiten op het 

naliggende werkstation, vaak weer een andere afdeling. 

In de traditionele benadering zijn organisaties dus ingericht in – en richt de (management) 

aandacht zich op – afdelingen in plaats van dat de primaire focus ligt op de gehele keten van 

het proces. Het gevaar is dat hierdoor tussen de afdelingen en daarmee tussen de 

processtappen overdrachtsmomenten (interfaces) ontstaan die niet meer (goed) op elkaar 

aansluiten. 

 

 
Figuur 1.2:  procesverloop in een organisatie beweegt over vele afdelingen 

 

Iedere processtap wordt namelijk van start tot eind op een afdeling uitgevoerd, maar het gehele 

proces gaat met alle verschillende processtappen over diverse afdelingen heen. Zoals figuur 1.2 

laat zien, ontstaat zo een hele keten die zich uitstrekt over de gehele organisatie en 

verschillende afdelingen. 

 

 

Maak vraag 1 uit het werkboek. 

 

 

Waarom denken in processen? 

Denken in processen biedt een aantal sterke 

voordelen boven het traditionele denken in 

organisatiestructuren en afdelingen. Wanneer 

we alleen in organisatiestructuren denken, 

organiseren we verticaal. Het organogram en de 

hiërarchie zijn uitgangspunt in plaats van de 

klant. Hierdoor ontstaan meestal starre 

structuren, waarbij elke extra taak meestal ook 

een extra managementlaag oplevert.
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2. De start van een Lean Six Sigma Verbeterproject 

In het eerste hoofdstuk van deze zelfstudie hebben we kennisgemaakt met Lean en Six Sigma, 

haar structuur en een veranderkundig stappenplan om de veranderingen ook daadwerkelijk 

een succes te laten worden. Nu we meer van deze achtergronden kennen, wordt het tijd om 

ons te gaan richten op het verbeterproject zelf en wat voor de opstart daarvan relevant is. 

Een gestructureerde aanpak en uitvoering van een project is essentieel om de verwachtingen 

van de opdrachtgever en de stakeholders in termen van scope, tijd en kosten te managen. Dit is 

voor een Lean Six Sigma Verbeterproject niet anders! Een aantal methoden van Project 

Management zijn daarom ook prima toepasbaar in een Lean Six Sigma verbeterproject. 

 

 

Figuur 2.1:   de opstart, de Define fase 

 

In dit hoofdstuk behandelen we de start van een Lean Six Sigma Verbeterproject volgens de 

Define fase. Wat is een goed Lean Six Sigma Verbeterproject en welke criteria zijn er binnen een 

organisatie en op projectniveau om het juiste verbeterproject te selecteren? En als een 

verbeterproject is geselecteerd, hoe creëer je dan voldoende urgentie en op welke wijze start 

je het project dan op? Achtereenvolgens besteden we daarom aandacht aan de projectselectie 

(2.1), het creëren van urgentiebesef (2.2), de Project Charter (2.3) en alle relevante 

betrokkenen bij een verbeterproject (2.4). 

In de laatste paragraaf (2.5) gaan we ten slotte in op een aantal begrippen van 

projectmanagement. Allereerst bespreken we het begrip ‘Triple Constraint Management’, ook 

wel de duivelsdriehoek genoemd, om vervolgens in te gaan op de klassieke vijf fasen van het 

opzetten en uitvoeren van projecten. Nadat we aandacht hebben besteed aan de negen PMI 

kennisgebieden sluiten we deze paragraaf af met een aantal belangrijke tools en technieken op 

het gebied van projectmanagement, die ook toepasbaar zijn binnen Lean Six Sigma. 

 

 

2.1 Selecteren van het juiste Lean Six Sigma verbeterproject 

Alvorens te overwegen een proces te verbeteren is de vraag legitiem of de organisatie klaar is 

om met Lean Six Sigma te werken. Want om Lean Six Sigma te implementeren heb je focus 

nodig! Op het moment dat er andere grote (bijvoorbeeld IT) implementaties of 

veranderprogramma’s spelen binnen de komende periode, heb je die focus mogelijkerwijs niet. 

Het is dan niet verstandig om de Lean werkwijze te introduceren. 

Vervolgens is het de vraag of we te maken hebben met een proces dat in een bepaalde 

frequentie produceert of diensten levert. Het is zinvol(ler) een proces met behulp van Lean Six 



 
 
 

 
69 

Sigma te verbeteren als dat proces herhaalbaar is en een bepaald volume heeft. Als het 

vervaardigen van een product iedere keer weer anders gaat (extreem maatwerk), wordt het bij 

gebrek aan herhaalbaarheid lastig om een standaard in te bouwen. Wees wel kritisch! Vaak zal 

worden beweerd dat het proces niet te standaardiseren en niet herhaalbaar is. Als dat al zo is 

wil dat echter niet zeggen dat het bewuste proces niet gestandaardiseerd en herhaalbaar kan 

worden. Ondanks dat vaak gedacht wordt dat dit niet kan, blijkt standaardisatie en 

herhaalbaarheid wel degelijk mogelijk! 

 
 

Figuur 2.2:   selecteren van het juiste Lean Six Sigma Project 

 

Verder is commitment van het management aan het implementeren van Lean Six Sigma in haar 

organisatie een absolute basisvoorwaarde voor succes. Zonder dit commitment is Lean Six 

Sigma op termijn kansloos! Commitment betekent in dit geval meer dan alleen toestemming 

geven aan externe consultants om het werk te doen. Het is voorbeeldgedrag, trekker zijn en 

actief uitdragen van de filosofie! 

De vierde randvoorwaarde voor een zinvolle Lean Six Sigma implementatie is het hebben van 

een urgentie om te veranderen. In paragraaf 2.2 besteden we daar uitgebreider aandacht aan, 

maar vast staat dat er een noodzaak gevoeld moet worden om tot beweging en dus verandering 

te komen. 

Ten slotte is het nog de vraag of er vooral sprake is van veel verspillingen in het proces of dat 

er nog vooral veel variantie zichtbaar is in de prestatie van het proces. In het eerste geval bieden 

Lean technieken uitkomst, in het tweede geval vooral Six Sigma. 
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De projectselectie  

Het projectselectieproces gaat eigenlijk nog vooraf aan de Define-

fase van een project. In de Define fase definieer je immers je 

project, wat impliceert dat het project al gekozen is. En zover zijn 

we nog niet op het moment dat we het juiste verbeterproject nog 

moeten selecteren. 

Om het juiste project te selecteren, moet je dus beschikken over 

meer ideeën om processen te verbeteren. Ideeën die doorgaans 

ontstaan uit signalen in de business. In het contact met klanten, 

leveranciers, collega’s, management en heel veel andere 

betrokkenen bij de organisatie wordt vaak al snel duidelijk wat 

goed gaat en wat niet. Welk product goed verkoopt en welke 

achterblijft bij de verwachtingen. Waar de uitvoering van 

werkzaamheden soepel verloopt en waar eerder stroef. 

Daar waar die signalen iets zeggen over een specifiek (primair) 

bedrijfsproces, ontstaan potentiele verbeterprojecten. In het 

projectselectieproces worden die projectideeën verzameld en 

uitgewerkt tot voorstellen op hoofdlijn, waarin de potentiele baten van het project worden 

meegenomen. Die projecten die het meest kansrijk en lucratief zijn worden geselecteerd om 

aan te pakken met Lean Six Sigma. 

Figuur 2.3 leert ons dat het projectselectieproces uit drie stappen bestaat. We lichten deze 

stappen hieronder nader toe. 

 

I. Verzamelen van potentiële verbeterideeën 

Allerlei ideeën uit de organisatie voor mogelijke verbeterprojecten worden geïdentificeerd en 

verzameld. Niemand heeft een gedetailleerd overzicht van alle problemen en kansen in de 

organisatie en daarom heeft iedereen (lijnmanagers, verkopers, marketeers, medewerkers van 

de afdeling klachten, controllers, senior management en juist ook de operationeel 

medewerkers) de verantwoordelijkheid om verbetersuggesties te doen en ideeën te 

verzamelen. Een van de belangrijkste kwaliteiten die helpen om mogelijke verbeter ideeën te 

ontdekken is ‘goed luisteren en kijken’ naar wat er speelt in en rondom de uitvoering van het 

werk en wat er door klanten over het bedrijf en haar producten en dienstverlening wordt 

gezegd. Ogen en oren open om te bemerken waarover complimenten worden uitgedeeld of 

juist klachten worden geuit. 

De rol van het management is om ervoor te zorgen dat er geen drempels en blokkades zijn om 

ideeën in te leveren en dat er een vindbaar ‘loket’ is om de suggesties in te dienen. Het is 

bovendien de kunst om de suggesties te koppelen aan (primaire) bedrijfsprocessen. Met andere 

woorden, over welk proces zegt de klacht of het afgegeven signaal iets! Van de ingediende 

verbeterideeën wordt een lijst gemaakt met mogelijke Lean Six Sigma projecten. 

Figuur 2.3:  projectselectie 

in drie stappen. 
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Potentiële verbeterprojecten kunnen gevonden worden door: 

1. Klantwensen 

Identificeer projecten die teleurstellingen van de klant aanpakken of latente 

verkoopkansen ontwikkelen of vergroten. 

2. Financieel perspectief 

Grote kostenposten, verliezen en slechte prijs-kwaliteit verhouding vormen een goed 

startpunt om projecten te identificeren. 

3. Bestaande problemen of niet gerealiseerde doelstellingen 

Problemen die keer op keer terug komen vormen een goed startpunt om 

verbeterprojecten te ontdekken. 

4. Procesrevisie: de kosten van slechte kwaliteit 

Verspillingen leiden tot kosten van slechte kwaliteit. Daar waar verspillingen en 

inefficiënties zichtbaar worden ontstaat een kans voor verbetering. 

5. Strategisch perspectief 

Strategische doelen kunnen ook aan de hand van Lean Six Sigma projecten worden 

gerealiseerd. Zeker waar het falen van het proces leidt tot strategische risico’s. 

 

II. Uitwerken van de projectvoorstellen 

Uit de gehele lijst van verbeterideeën worden de veelbelovende projectideeën door 

processpecialisten (BlackBelt of GreenBelt) uitgewerkt tot projectvoorstellen. Een dergelijke 

uitwerking van een verbeteridee dient twee doelen: 

 De rechtvaardiging om het verbeterproject te starten 

Het projectvoorstel dient als basis voor de beoordeling om verder te gaan. Vandaar 

dat er een lijst met belanghebbenden, een kosten-batenanalyse en een planning in 

opgenomen zijn. 

 Een eerste aanzet voor de Project Charter, waarover we later meer vertellen. 

 

III. Selectie van het juiste project met de Project Selectietool® 

Het programmamanagement en de verantwoordelijke managers evalueren de uitgewerkte 

projectvoorstellen. De voorstellen met de hoogste succeskans en grootste baat worden 

geselecteerd. Om dit selectieproces uit te voeren op zoveel mogelijk objectieve gronden en 

willekeur en eigen belang minder invloed te laten hebben, zijn we gebaat bij een tool die helpt 

bij het prioriteren van de verbeterideeën. Een bruikbaar hulpmiddel om dit te bereiken de 

Project Selectietool®. Deze selecteert en prioriteert projecten op basis van criteria die door de 

organisatie belangrijk zijn gevonden. Criteria die dan uiteraard wel eerst vastgesteld moeten 

worden met de beslissers en belangrijkste beinvloeders uit de organisatie. Voor de inrichting 

van een dergelijk belangrijk instrument gaat het hier dan doorgaans om een delegatie van het 

hogere management. 
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toegevoegde waarde’ en het behandelen van de ‘acht vormen van verspilling’. We gaan in op 

wat deze vormen van verspilling inhouden en op welke wijze en met welke (Lean) technieken 

ze te verwijderen of te minimaliseren zijn. 

Deze paragraaf sluiten we af met nog twee andere thema’s om het proces redelijk snel en 

doorgaans pragmatisch te vereenvoudigen. Aan bod komen achtereenvolgens ‘het reduceren 

van de omsteltijden’ en ‘de 5-S methode’. 

 

 

5.1.1. Analyse van de Toegevoegde Waarde 

Inmiddels hebben we ons verdiept in en vastgesteld wat de klant van ons verwacht en weten 

we wat vanuit het oogpunt van de klant van waarde is (het eerste Lean principe). Ook hebben 

we de waardestroom van het proces in beeld gebracht aan de hand van een van de methoden 

om een proces te tekenen (het tweede Lean principe). We hebben daarmee – wellicht 

ongemerkt – twee belangrijke uitgangspunten in beeld 

gebracht. De Voice of the Customer geeft ons immers het 

inzicht waarop en hoe ons proces zou moeten presteren (de 

norm), terwijl de vastlegging van het onderhavige proces 

aangeeft hoe het proces nu presteert (de actuele prestatie). 

Een afsluitende stap van het tweede Lean principe is te 

beoordelen waar het verschil zit tussen deze norm en de 

actuele situatie. We introduceren in dit verband het 

‘analyseren van de toegevoegde waarde’ van het proces en ‘het identificeren en waar mogelijk 

verwijderen van verspillingen’. Hierin wordt gelijk aandacht besteed aan de grote impact van 

voorraden voor het in kaart brengen van verspillingen. 

Voorafgaand aan gedetailleerde metingen en een meer statistische analyse van het proces (zie 

hoofdstuk 7 en 8), kan een team vaak op een snellere en meer eenvoudige manier 

mogelijkheden voor aanzienlijke verbeteringen ontdekken. Dat zijn de verbeteringen die we – 

als we even terugdenken aan de appelboom van de projectselectie – typeren als het ‘fallen fruit’ 

en het ‘low hanging fruit’. Dit zijn verbeteringen die passen in de Lean aanpak van de ‘analyse 

van de toegevoegde waarde’ en de ‘acht vormen van verspilling’. 

Een Lean Six Sigma verbeterteam dat zich voorbereidt op een analyse van de toegevoegde 

waarde zal voor elke stap in het proces zichzelf, met in het achterhoofd de vastgestelde Voice of 

the Customer, een aantal vragen stellen. 

 Is deze stap vereist voor wat de klant vraagt of mag deze stap worden afgeschaft? 

 Levert deze processtap een tussenproduct dat direct verband houdt met het eindproduct? 

 Is dit een stap die, als we die in een gedetailleerde offerte aan de klant zouden 

presenteren, door diezelfde klant herkend zou worden als zinvol? 

 Kan deze stap worden afgeschaft, zonder afbreuk te doen aan het eindproduct? 
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Maak vraag 31 uit het werkboek. 

 

 

Bij Lean Six Sigma wordt iedere activiteit in het proces geanalyseerd op de bijdrage aan het 

creëren van waarde, zoals die wordt gedefinieerd door de klant. In de ideale situatie draagt 

iedere activiteit direct bij aan realisatie van de waardecreatie voor de klant. In de praktijk echter 

zien we bijna alleen maar processen die nog niet ideaal zijn. Processtappen en eventueel de 

daarbij horende activiteiten zijn, zoals weergegeven in de onderstaande figuur, in drie groepen 

in te delen. 

 

Customer Value-Added   (VA) 

Als een processtap wordt aangeduid als 

Customer Value-Added betekent dat 

deze processtap vanuit het 

klantperspectief waarde toevoegt. Het 

klant oordeel is hier bepalend, immers 

hij is degene voor wie de uiteindelijke 

output van een proces is bedoeld. 

 

Wil een activiteit waarde toevoegen, 

dan moet die zonder meer aan drie 

criteria voldoen: 

1. De klant moet bereid zijn voor de activiteit te betalen. 

2. De activiteit moet het product of de dienst op de een of andere manier transformeren. 

3. De activiteit moet in een keer goed worden uitgevoerd. 

 

Deze strikte definitie is op alles van toepassing. Om waarde toe te voegen in een proces moeten 

alle acties, activiteiten, processen, personen, organisaties, systemen, gereedschappen en alle 

andere resources die met het proces te maken hebben aan deze drie criteria voldoen. 

Gewenste actie: handhaaf de toevoegende waarde van deze werkzaamheden en optimaliseer 

waar mogelijk de werkwijze binnen deze processtappen. 

 

Non-Value-Added   (N-VA) 

Bij Lean Six Sigma heeft een activiteit géén toegevoegde waarde als deze niet voldoet aan een 

van de criteria voor toegevoegde waarde, zoals hierboven gesteld. De klant is dus niet bereid 

te betalen voor de activiteit. Of de activiteit heeft het product of de dienst niet op een meetbare 

manier getransformeerd, danwel de activiteit is de eerste keer niet correct uitgevoerd. Met 

andere woorden: vanuit het standpunt van de klant kan het worden gezien als verspilde tijd, 

geld of moeite! 

Figuur 5.2:  de status van een processtap bepaalt de actie 



 
 
 

 
189 

 

 

In de literatuur worden activiteiten die geen waarde toevoegen verder uitgesplitst in drie 

categorieën, beschreven door de zogenaamde drie M's: muda, mura en muri. 

 

Muda   (verspilling) 

Dit zijn processtappen die middelen verbruiken zonder dat er waarde voor de klant wordt 

gecreëerd. Er zijn twee typen muda: 

 Type 1-muda (ook wel aangeduid als Operational Value Added (O-VA) of Business Non Value 

Add) omvat acties die geen waarde toevoegen, maar die om de een of andere reden wel 

noodzakelijk worden geacht voor de organisatie. Dit type muda is nodig voor het bedrijf en 

/ of het proces omdat:  

- Het de werkplek in stand houdt, zodat activiteiten die wel waarde toevoegen 

uitgevoerd kunnen worden. 

- Wet- en regelgeving voorschrijft dat die activiteit moet worden uitgevoerd. 

- Het een essentiële functie heeft voor gezondheid, veiligheid, milieu of 

personeelsontwikkeling binnen de organisatie. 

Gewenste actie: minimaliseer de niet-waarde toevoegende maar wel noodzakelijke 

werkzaamheden en optimaliseer waar mogelijk de werkwijze binnen deze processtappen. 

 Type 2-muda omvat de activiteiten die geen waarde toevoegen én niet nodig zijn voor het 

bedrijf. Deze categorie bestaat uit acht standaardvormen van verspilling, die in de volgende 

paragraaf verder worden behandeld. 

 

Mura   (ongelijkmatigheid) 

Mura is verspilling die wordt veroorzaakt door variatie in kwaliteit, kosten of levering. Mura 

staat voor oneffenheden of inconsistenties die ontstaan in de vraag naar een product of in de 

processen zelf. Wanneer activiteiten niet gladjes of consistent verlopen, is mura het resultaat. 

Mura bestaat uit alle resources die worden verspild wanneer de kwaliteit niet te voorspellen is, 

zoals de kosten van testen, inspectie, beheer, werk dat opnieuw moet worden gedaan, 

teruggebrachte producten, overwerk en ongepland transport naar de klant. 

Figuur 5.3:   de 8 vormen van Verspilling! 
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Muri   (overbelasting). 

Muri is de onnodige of onredelijke overbelasting van mensen, gereedschappen of systemen 

door vraag die de capaciteit overschrijdt. Vanuit het Lean-perspectief is muri van belang voor 

de manier waarop werk en taken worden ingericht. Muri wordt veroorzaakt door acties die 

schadelijk, verspillend of onnodig zijn. Lean streeft ernaar alle activiteiten die geen waarde 

toevoegen uit het proces te verwijderen. 

 

Het samenspel tussen Muda, Mura en Muri 

Muda, Mura en Muri zijn overigens geen los van elkaar staande 

begrippen. Zij beïnvloeden en versterken elkaar zelfs op enig 

moment. De samenhang tussen Mura, Muri en Muda laat zich 

illustreren aan de hand van het navolgende voorbeeld. 

 

Voorbeeld 

Binnen een bankbedrijf loopt de verkoop op hypotheken teveel achter bij de planning. De 

directie besluit om de verkoop te stimuleren door een extra verkoopactie. Slim? Dat is – 

zeker vanuit Lean oogpunt – de vraag! Deze actie namelijk leidt tot extra werk (prima!) 

die zich echter in een enorme (eenmalige) piek voordoet en daarmee direct tot een 

ongelijkmatige belasting van het proces leidt (Mura). Het gevolg daarvan is direct een 

buitensporige overbelasting van medewerkers en processen (Muri), wat al snel fouten, 

misvattingen en niet na te komen beloftes in de hand werkt. Kortom, wat verspilling 

(Muda) in de vorm van bijvoorbeeld fouten, herstelwerk, tussenliggende voorraden en 

daarbij horende wachttijden in de hand werkt! En daarmee wordt binnen dit bankbedrijf 

ineens wel veel extra hypotheken verkocht… maar niet altijd goed en tijdig aan de klant 

geleverd! Klanten haken dus weer af en zo leidt de in de hand gewerkte verspillingen 

weer tot achterblijvende resultaten. Tijd dus voor de volgende verkoopactie… en de cirkel 

is rond…! 

 

De vraag is uiteraard niet of commerciële acties nog wel zin hebben. De vraag is bovenal of je 

bij het houden van een commerciële actie, zoals uit het voorbeeld, de organisatie voldoende 

faciliteert om de actie (ook intern!) goed uit te kunnen voeren. 

Binnen de Lean methodiek zijn vele technieken voorhanden om vormen van Muda, Mura en 

Muri tegen te gaan en daarmee de vicieuze cirkel van niet waarde toevoegende werkzaamheden 

te doorbreken. We geven hier een overzicht welke methoden te gebruiken zijn voor het 

bestrijden van Muda, Mura en Muri. We merken overigens op dat deze methoden later in deze 

zelfstudie nog uitgebreid worden behandeld. 

Muda Verspilling 5-S, verkorten van omsteltijden (SMED), Flow, Pull en KaiZen 

Mura Oneffenheden Takttime, Heijunka, Flow, Pull en Six Sigma 

Muri Overbelasting Takttime, Line Balancing, Flow, Pull, Standard Work en 

Standaardiseren. 

Figuur 5.4:   samenspel van 

Muda, Mura en Muri! 


