De kracht van 5S werkplekorganisatie
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Als er op de werkvloer verbeterd wordt, ligt meestal de nadruk op het verbeteren van de processen.
Alle aandacht gaat naar het optimaliseren van de logica van het proces, het verhelpen van storingen
en het oplossen van kwaliteitsproblemen. Verbeteringen die doorgevoerd worden halen niet altijd het
gewenste resultaat, terwijl er toch grondig geanalyseerd is. Dit leidt tot teleurstelling bij degenen die de
verbeteringen bedacht hebben. Een belangrijke oorzaak van het mislukken van deze verbeteringen
ligt erin dat het proces niet aan de basiscondities voldoet. Er liggen overbodige spullen, de machines
zijn vervuild, het papierwerk is een rommeltje en de medewerkers houden zich niet aan de
werkinstructies. Kun je een proces verbeteren terwijl de omgeving, de werkplek, nog niet op orde is?
De fysieke omgeving waarin de medewerkers werken heeft grote invloed op de effectiviteit van
processen. Een ongeorganiseerde, vuile en rommelige werkplek kan een bron zijn van fouten,
verstoringen en ongevallen. Als er een herhaaldelijk terugkomende storing is, zeggen monteurs wel
eens: ‘maak die machine eerst maar eens goed schoon, het vuil van jaren zit er nog op. Geen wonder
dat er elke keer problemen zijn.’
Managers denken soms dat het hoofdzakelijk ligt aan de
discipline van de medewerkers dat er een en ander schort aan de
orde en netheid in het bedrijf. Daarom maar weer eens aandacht
besteden aan dit onderwerp door in het regulier werkoverleg nog
maar een keer te zeggen dat er veel rommel op de afdeling ligt en
het echt zo niet langer kan. De boel wordt opgeruimd en iedereen
beloofd beterschap. Maar na verloop van tijd keert de oude
situatie weer terug.
Als klanten bij een bedrijfsbezoek kritiek hebben over hoe het
pand, de machines, de kantoren en de mensen eruit zien, is de
maat vol en wordt een campagne gestart met posters en veel
aandacht van de leidinggevenden. Deze aandacht geeft tijdelijk
succes, maar na verloop van tijd zakt het weer in, omdat andere
zaken belangrijker geworden zijn.
Omgeving en (on)gewenst gedrag
Gedragsverandering in organisaties is lastig te bewerkstelligen en vergt veel gesprekken en
overtuigingskracht. Een eenvoudiger manier om gedrag te veranderen is het aanpassen van de
omgeving. De omgeving waarin mensen werken heeft invloed op hun gedrag. Mensen gedragen zich
bijvoorbeeld in de wachtkamer van de dokter anders dan in de wachtruimte van een treinstation.
Datzelfde geldt voor de kleedruimte van een willekeurige sportvereniging of die van een ziekenhuis. In
een ruimte waar peuken, klokhuizen en andere rommel op de grond ligt, zijn mensen eerder geneigd
om hun afval ook op de grond te gooien. Dezelfde mensen, andere omgeving, ander gedrag. Een
rommelige en onoverzichtelijke werkomgeving zorgt voor ander gedrag dan een schone, opgeruimde
omgeving.
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De Nederlandse onderzoeker Kees de Keizer van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft door onderzoek aangetoond dat een rommelige omgeving besmettelijk werkt. Hij
creëerde een aantal situaties waarin voorbijgangers in de verleiding werden gebracht tot het
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overtreden van wet- en regelgeving. Een parkeerterrein werd afgesloten met een halfopenstaand
hekwerk met daarbij een bord ‘geen doorgang, omlopen voor de ingang’ en een bord ‘geen fietsen
plaatsen’. Wanneer er toch fietsen tegen het hek stonden, glipte 82 procent van de mensen toch door
het hek om sneller bij hun auto te zijn. Toen er geen fietsen tegen het hek stonden was het aantal
overtreders slechts 27 procent.
In een andere testopzet staan fietsen geparkeerd in een steeg in Groningen voor een verbodsbord
met het woord ‘graffiti’ erop. Aan het stuur van alle fietsen is een kaartje gehangen waarin een
sportzaak de fietsers een prettige vakantie toewenst. De onderzoekers observeerden het gedrag van
de voorbijgangers die hun fiets willen pakken en houden precies bij hoeveel van die papiertjes
achteloos op de grond worden gegooid of netjes opgeruimd. Wanneer de muur beklad is met graffiti
gooit ruim tweederde van de fietsers het kaartje op de grond, terwijl slechts een derde deel dit doet als
de muur netjes grijs is.
Conclusie van het onderzoek is dat normen en regels veel invloed kunnen hebben op menselijk
gedrag, maar dat die normen en regels wel zichtbaar ondersteund moeten worden door de omgeving.
Zorg dat de omgeving laat zien dat anderen zich ook aan de regels houden.

Schuur of Supermarkt
De kwaliteit van de omgeving zegt iets over de kwaliteit van het werk en van de werkprocessen. Een
goed georganiseerde werkplek heeft een positieve invloed op de kwaliteit van werken; er zijn minder
ongevallen, er worden minder fouten gemaakt en er gaat minder tijd verloren aan zoeken en wachten.
Dit wordt veroorzaakt door o.a. de aanwezigheid van overbodige materialen, spullen die geen vaste
plek hebben en het ontbreken van een standaard werkwijze. Hierdoor zijn afwijkingen in het proces
niet of te laat zichtbaar of wordt tijd verspild aan het zoeken naar de juiste gereedschappen,
onderdelen of documenten.
Werkplekken kunnen ingericht zijn als een schuur of als een supermarkt. Schuren zijn gesloten
ruimtes waarin alleen de eigenaar weet waar alles ligt (denkt hij). Supermarkten zijn voor iedereen
toegankelijk en er is met een logische indeling gezorgd dat iedereen kan zien waar alles ligt.

Organiseer de werkplek zodat je alles binnen 30 seconden kunt
vinden, en weer terugleggen!

Kenmerken van de georganiseerde werkplek zijn:

•
•
•
•
•
•
•

Er ligt niets overbodigs;
Het is er onberispelijk schoon en opgeruimd;
Het benodigde papierwerk is minimaal en eenvoudig;
Tijd die nodig is om spullen of informatie te zoeken is maximaal 30 seconden;
Tijd die nodig is om spullen en informatie op de juiste plek op te bergen is maximaal 30 seconden;
Er is een duidelijke standaard werkwijze;
De werkplek is zo overzichtelijk, dat afwijkingen direct opvallen.

5S is een methode om te streven naar de ideale werkplek. Een werkplek waar men efficiënt werkt,
geen fouten maakt, alles overzichtelijk is, het ziekteverzuim laag is en het toch niet saai of klinisch is;
kortom waar het prettig werken is.
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Een praktische methode

5S is een goede methode om de werkplek zo te organiseren dat het een positief effect heeft op het
gedrag van de gebruikers van de werkplek. Het is een Japanse techniek die de weg beschrijft naar
een vriendelijke en stimulerende werkplek waarin afwijkingen direct zichtbaar zijn. Werken in een
chaotische omgeving brengt chaotisch gedrag met zich mee. Andersom geredeneerd: door de
omgeving te veranderen kan gedrag positief veranderen.
5S wordt zo genoemd omdat de woorden die de vijf fasen samenvatten in het Nederlands (en in het
Japans) met een S beginnen.
Deze vijf fasen zijn:
e

1 S: Scheiden
e
2 S: Schikken
e
3 S: Schoonmaken = inspecteren
e
4 S: Standaardiseren
e
5 S: Stand houden

Geschiedenis van 5S
Het verhaal gaat dat vlak na de tweede wereldoorlog Sakichi Toyoda, de oprichter van Toyota
met een gezelschap op werkbezoek is in de Verenigde Staten. Op uitnodiging van Henry Ford
bezoeken zij een van de in die tijd vooruitstrevende Ford fabrieken. Toyoda is niet erg onder de
indruk van de fabriek. Waar hij wel erg enthousiast van raakt is de plaatselijke supermarkt. De
manier waarop de supermarkt overzichtelijk en visueel is ingedeeld en dat schappen (voorraden)
pas worden aangevuld als klanten iets gekocht hebben inspireert hem. Toyoda realiseerde zich
dat als hij met zijn onderneming wil overleven, hij de productie zal moeten modelleren naar de
principes van een supermarkt.
In de vijftiger jaren is bij Toyota als onderdeel van het Toyota Productie Systeem 5S
werkplekorganisatie ontwikkeld, met de Piggly Wiggly Supermarket als inspiratiebron. Eerst met 4
e
S’en, de 5 S is later toegevoegd. 5S staat voor de naam van de vijf fasen of ook wel pilaren die
allemaal in het Japans met een S beginnen. In het Japans, met de Nederlandse interpretatie
tussen haakjes: Seiri (Scheiden of sorteren), Seiton (Schikken), Seiso (Schoonmaken), Seiketsu
(Standaardiseren) en Shitsuke (Stand houden, zelfdiscipline).

korte uitleg per fase:
e

1 S: Scheiden
Maak onderscheid tussen spullen, gereedschappen, documenten, enzovoort die nodig zijn of
overbodig zijn. Wat overbodig is moet weg.
e

2 S: Schikken
De materialen die fase 1 hebben overleefd, krijgen een zodanige vaste gevisualiseerde plek dat alle
gebruikers wat ze nodig hebben in een oogopslag kunnen zien, pakken en terugleggen.
e

3 S: Schoonmaken = inspecteren
Schoonmaken is belangrijk om de werkplek er goed uit te laten zien voor bijvoorbeeld klanten. In de
geest van de 5S’en heeft schoonmaken en opruimen als bijkomend doel dat tijdens deze

3

© Yokoten

werkzaamheden allerlei afwijkingen aan het licht komen die opgelost kunnen worden.
e

e

De 4 en 5 S hebben als doel de eerste 3 S’en vol te houden en het proces beter onder controle
te houden.
e

4 S: Standaardiseren
Standaardiseren is het proces onder controle houden door alles volgens een vaste afspraak uit te
voeren. Werkzaamheden worden maar op één manier uitgevoerd, namelijk volgens de standaard. Dat
geldt ook voor werkzaamheden als opruimen en schoonhouden.
e

5 S: Stand houden
Het resultaat dat is behaald met de eerste 4 S’en moet vastgehouden worden. Een zaak van
discipline, maar zeker ook de beste condities creëren om het in stand houden zo eenvoudig mogelijk
te maken.
2

Hiroyuki Hirano heeft het in zijn boek over de 5 pilaren van werkplekorganisatie. Hij vindt dat de
5S’en niet in serie op elkaar volgen, maar tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Dat is niet helemaal de
praktijk omdat er toch een volgordelijke logica in de 5S’en zit. Een goede schoonmaker zuigt niet om
de rommel heen. Eerst rommel opruimen (scheiden) en alles weer op de goede plaats zetten
(schikken) en daarna stofzuigen (schoonmaken). Als 5S eenmaal loopt, dan gaan de 5S’en wel gelijk
met elkaar op.

Waarom 5S – wat wil je ermee bereiken?

De werkplek organiseren klinkt eenvoudig. Misschien dat daarom juist in veel organisaties de
noodzaak om het grondig aan te pakken niet altijd gezien wordt. Men vindt het evident dat een
georganiseerd werkplek belangrijk is, maar besteedt er toch te weinig aandacht aan. Het vraagt veel
inspanning om de werkplek goed georganiseerd te krijgen en te houden. Dat is niet de
verantwoordelijkheid van de medewerkers op de werkvloer alleen maar van iedereen in de
organisatie, inclusief de directeur.
Om een 5S implementatie goed te laten slagen is het voor een organisatie van essentieel belang om
te bepalen waarom men de werkplek georganiseerd wil hebben. Met 5S starten zonder het einddoel
uitgesproken te hebben is gevaarlijk. Het is vaak de eerste vraag die medewerkers –zeker zij die
weerstand vertonen- stellen: ‘waarom doen we dit?’ of soms: ‘waar slaat dit op?’.
5S is een methode die is gericht op het verbeteren van de prestaties van de organisatie, met de
werkplek als uitgangspunt. Door die te optimaliseren worden verliezen geminimaliseerd en de basis
gelegd voor betere kwaliteit, veiligheid en productiviteit.
Een tweede invalshoek is dat de werkplek wordt georganiseerd voor bezoekende klanten of
leveranciers, zodat die in een oogopslag zien wat de bedoeling is of waardoor hun gedrag op een
andere, positieve manier wordt gestuurd. Denk daarbij aan het organiseren van werkplekken als
winkels, benzinestations, ziekenhuizen en openbare ruimten.
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5S geeft gedragsverandering door de omgeving
omgeving te veranderen

Ten derde gaat het om de indruk die je als klant of bezoeker krijgt wanneer je een werkplek bezoekt.
Als je auto naar de garage moet en je kunt in een straat kiezen tussen twee naast elkaar liggende
garages, de een keurig opgeruimd terwijl de ander een onoverzichtelijke
onoverzichtelijke rommel is, dan is de keuze
snel gemaakt (zie de foto’s van twee commerciële garages uit de Randstad hieronder).
hieronder Je krijgt als
bedrijf bij een bezoek van potentiële klanten nooit een tweede kans om een goede eerste indruk te
maken.
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Het doel van 5S is de ideale werkplek, waar:

•

Geen ongevallen plaats vinden – een veilige werkplek waar je niet uitglijdt, struikelt of ergens met
de vingers tussen komt;

•

Geen ziekteverzuim is – omdat het een plezierige werkomgeving is, waarin het veilig en prettig
werken is;

•
•

Geen fouten gemaakt worden – omdat werkzaamheden gestandaardiseerd zijn;
Geen verliezen voorkomen – productielijnen draaien continu, op maximale snelheid, zonder
kwaliteitsverliezen. Administratieve processen lopen verliesvrij en hebben korte doorlooptijden.

Het realiseren van de ideale werkplek komt binnen handbereik doordat met 5S:

•
•

Alle benodigde hulpmiddelen een vaste, logische plek hebben waardoor zoektijden verminderen;

•

De werkplek op die manier is gestandaardiseerd en gevisualiseerd dat het gedrag van alle
betrokkenen positief wordt beïnvloed;

•

De medewerkers gemobiliseerd worden om te gaan verbeteren. 5S is een teamactiviteit, iedereen
doet mee. Het is een praktische methode met een zichtbaar resultaat dat aanspoort tot meer
verbeteractiviteit.

Als de werkplek eenmaal op orde is, gebreken en afwijkingen veel eerder opvallen en
weggenomen kunnen worden waardoor productieverliezen worden voorkomen;

Geef bij de introductie van 5S duidelijk aan dat er voordelen zijn te behalen voor de klanten, de
organisatie, maar ook voor de medewerkers. Zij ondervinden er ook plezier van als ze geen tijd meer
verliezen met zoeken naar de juiste informatie, gereedschappen en verpakkingsmaterialen of dat de
machines niet meer vervuild zijn en maximaal presteren.
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