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Hoofdstuk 1         De verborgen verbetercapaciteit 
 
 
 
 
Managers onder elkaar knikken vaak heftig bij de term empowerment. Blijven het 
holle woorden of is er echt sprake van het betrekken van de medewerkers? Een 
belangrijk terrein waar dit zeer goed tot uiting kan komen, is het omgaan met 
verbeterideeën. ”Ik betrek mijn personeel bij het verbeteren van de processen”, is 
een mooie zin, maar hóé betrek je hen daar dan bij? Krijgen de medewerkers de 
ruimte om zelf ideeën voor het verbeteren van de processen te bedenken en uit te 
voeren? 
 
 
Géén Hoofd 
In veel traditionele organisaties is nog steeds sprake van scheiden van denken en 
doen. De mensen boven in de organisatie hebben een groot hoofd en geen 
handen: daar wordt al het denkwerk verricht. De mensen op de werkvloer hebben 
geen hoofd, maar wel grote handen: zij voeren uit. In organisaties met traditioneel 
leiderschap heerst bij veel medewerkers het gevoel dat zij hun hersens bij de 
poort moeten inleveren voordat ze aan de slag gaan. Leidinggevenden zijn 
aangenomen om problemen op te lossen, de rest van het personeel is uitvoerend. 
Voor het oplossen van problemen hebben managers soms meer vertrouwen in de 
hulp van externen dan van hun eigen mensen. 
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 Figuur 1: de traditionele organisatie1 
 
 
Managers van dergelijke organisaties stappen over een belangrijk fenomeen 
heen. Prestatie hangt in belangrijke mate af van motivatie, en motivatie van 
medewerkers heeft een directe link met eigenaarschap. Eigenaarschap is het 
gevoel dat een medewerker krijgt wanneer hij invloed kan en mag uitoefenen op 
zijn eigen werk.  
Mensen zijn niet snel geneigd om opgelegde oplossingen te accepteren. 
Zelfbedachte oplossingen zijn per definitie geaccepteerd. Stel dat de oplossing 
voor een probleem ligt in een andere werkwijze. Het succes van deze oplossing is 
niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van deze nieuwe werkwijze. Als er geen 
                                                      
1 Bron: Procesgericht verbeteren in de publieke sector – Bert Teeuwen 2008 
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acceptatie is voor de nieuwe werkwijze, zal men er ook niet mee gaan werken. 
Men zegt wel eens: Het Effect (E) van een oplossing is afhankelijk van de Kwaliteit 
(K) van die oplossing maal de Acceptatie (A) door de gebruikers.  
 
 

  
 
Als er een briljante oplossing bedacht is (Kwaliteit = 100%), waar geen draagvlak 
voor is (Acceptatie = 0%), dan is het effect van die oplossing 100% x 0% = 0%!  
Mensen vertonen vaak weerstand tegen oplossingen die niet door henzelf bedacht 
zijn, ze voelen zich geen eigenaar van de oplossingen. Dat gevoel is nog sterker 
als de oplossingen worden bedacht door bijvoorbeeld een stafdienst of nog erger: 
externe adviseurs. De kans dat er een breed draagvlak zal zijn voor deze 
oplossingen is niet erg groot. Het is soms al lastig genoeg om de oplossingen aan 
de eigen collega’s te verkopen. Het is beter als de medewerkers die in het proces 
werken zelf de analyse doen en de oplossingen bedenken. 
 
 
Moet werken leuk zijn? 
Is het belangrijk dat mensen plezier in hun werk hebben? Moet werken leuk zijn? 
Fulltime werkende mensen besteden een derde deel van de tijd dat ze wakker zijn 
aan werken, een niet te verwaarlozen deel van hun leven. 
Er zijn mensen die stellen dat uitvoerende medewerkers hoofdzakelijk werken om 
het geld. Zeker van uitzendkrachten - die toch al als een lagere ondersoort worden 
gezien - kun je geen werkinhoudelijke betrokkenheid verwachten; “die komen hier 
alleen voor het geld”. De commercieel directeur van een producent van 
verpakkingsmaterialen zei eens: “Is dat niet een beetje uit de tijd, zeggen dat werk 
ook leuk moet zijn? We hebben toch een zakelijke verhouding?” 
 
Uit een geluksonderzoek van uitzendbureau Randstad2 blijkt dat bijna de helft van 
de respondenten aangeeft dat werken geluk geeft en het leven compleet maakt. 
Minder dan 20% is het daar niet mee eens.  
Waar hangt het geluk van de werkende mens dan vanaf? Salaris? Volgens een 
onderzoek van een vakbond3 blijkt dat salaris niet in de top 10 voorkomt van 
                                                      
2 Tweejaarlijks geluksonderzoek, opdrachtgever Randstad. 
3 Geluksonderzoek ABVAKABO FNV AANEEN november 2005. 

  Effect = Kwaliteit x Acceptatie 
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redenen waarom mensen zich gelukkig voelen op hun werk. Een goed salaris is 
hooguit een reden om zich niet ongelukkig te voelen. Geluk op het werk komt door 
een goede werksfeer, de inhoud van het werk en de mate van zelfstandigheid 
waarin het werk gedaan kan worden. Energie steken in deze top 3 verhoogt de 
kans op trotse en gemotiveerde medewerkers, waardoor de prestaties zeker 
zullen verbeteren.  
Organisaties waar medewerkers worden gezien als mensen die alleen betaald 
worden om voorgeschreven taken uit te voeren, laten een verborgen capaciteit 
liggen. Met als gevolg dat medewerkers hun talenten voornamelijk buiten de 
organisatie aanwenden en zich bijvoorbeeld ontplooien als bestuurslid van een 
vereniging of lid van een beleggingsclub. 
 
Leidinggevenden kunnen zich soms maar moeilijk voorstellen dat je geluk en 
voldoening kunt vinden als het je dagtaak is om een palletiseermachine te 
bedienen, of het verwerken van de salarisadministratie. De medewerkers zelf, die 
dagelijks deze taken uitvoeren, vinden hun werk wel interessant en complex, 
weten er veel vanaf en kunnen er onderling veel discussie over hebben. 
Hier ligt een geweldige kans om de prestatie van organisaties te verbeteren. 
Medewerkers vinden het leuk om over de inhoud van hun werk te praten en willen 
graag invloed uitoefenen op hun werk waardoor de processen beter gaan lopen. 
Durf het aan om ze de ruimte te geven om zelf hun eigen werk te verbeteren. Op 
die manier creëer je eigenaarschap voor de oplossingen. Zoek naar consensus 
voor de problemen die er zijn, maar laat het oplossen ervan over aan de 
medewerkers. 
 
 
Ideeënbus 
Sommige managers lezen boeken over leiderschap en raken ervan overtuigd dat 
medewerkers betrokken moeten worden bij het verbeteren van processen. 
Eigenaarschap moet gestimuleerd worden. Een poging daartoe is het systeem 
van de ideeënbus. Een paar ideeënbussen zijn verspreid over het gebouw 
opgehangen. Medewerkers kunnen hun verbeterideeën opschrijven en inleveren. 
Managers zijn soms al blij met twintig ingediende ideeën per honderd 
medewerkers per jaar. Er is echter geen enkele garantie dat een ingediend idee 
ook uitgevoerd gaat worden. De ideeënbuscommissie bepaalt of een idee 
uitvoerbaar en effectief is en beloond kan worden. Deze commissie wordt bemand 
door de managers. Dus weer die grote hoofden die uiteindelijk bepalen of een 
idee goed is of niet. Terwijl de medewerkers die de ideeën in dienen jarenlange 
ervaring in het werk hebben waar hij of zij dat goede idee voor hebben. 
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 Figuur 2: ideeënbus  
 
 
Het ideeënbussysteem heeft als neveneffect dat de manager daarmee laat zien 
dat het indienen van verbeterideeën iets uitzonderlijks is, waar zelfs een geldelijke 
beloning tegenover staat. “Wij willen uw ideeën kopen.” Terwijl hij eigenlijk wil dat 
verbeteren onderdeel van het dagelijkse werk is. 
 
In de meeste organisaties is de tijd tussen het indienen van een verbeteridee tot 
het moment dat de indiener hoort of er iets (of niets) mee gedaan gaat worden, 
eindeloos lang. Geen wonder dat in veel organisaties de ideeënbus hooguit 
gevuld is met een afgekloven appel en wat propjes. 
 
 
Denkkracht en Daadkracht 
Leiderschap zit hem niet in het zelf aandragen van oplossingen en ideeën voor 
verbeteringen, je bent niet de grote verbeteraar. Ook niet in het bepalen of een 
idee dat door medewerkers is ingediend inhoudelijk goed is of niet. Vakbekwame 
managers bepalen met hun medewerkers wát er verbeterd moet worden. De 
medewerkers komen met ideeën hóé het beter kan, de oplossingen. De manager 
bepaalt vooraf waar oplossingen aan moeten voldoen, de randvoorwaarden. 
Randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de tijd waarbinnen het geld dat de 
oplossing kost, terugverdiend moet zijn. Een goede manager is hij, die kan 
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garanderen dat alle oplossingen die aan de randvoorwaarden voldoen, zonder 
meer worden uitgevoerd. 
 
Organisaties met dit type leiders, produceren meer dan tien uitgevoerde 
verbeterideeën per medewerker per jaar en zijn zeer succesvol. Daarnaast zijn de 
medewerkers niet alleen betrokken bij het verbeteren van de processen, zij voelen 
zich eigenaar van de processen. De verbeterorganisatie leunt niet alleen op de 
managers, maar vooral ook op de denkkracht van de medewerkers. De ware 
leider weet onderscheid te maken tussen het wát en het hóé, en laat het 
bedenken en uitvoeren van de oplossingen over aan de creativiteit van zijn 
medewerkers.  
 
 

  
 
Het volgende hoofdstuk: verbeteren met structuur 
Mensen zijn geneigd om in oplossingen te denken. Dat leidt tot trial and error, 
zonder gedegen analyse. Het volgende hoofdstuk behandelt het gestructureerd 
verbeteren met verbetercirkels die zijn afgeleid van de Plan-Do-Check-Act-
methodiek van Deming. 
 
 
  

  
Beslis als manager wat er verbeterd moet worden, 
laat de medewerkers bedenken hoe het beter kan 



34 

Hoofdstuk 4       
 Herstellen van de basiscondities 
 
 
 
 
Elk proces moet voldoen aan bepaalde basiscondities om goed te kunnen 
functioneren en producten en diensten van de juiste kwaliteit te leveren. Het heeft 
geen zin om aan verbeteren te denken als er achterstallig onderhoud is of men 
zich niet aan de bestaande instructies houdt. En wie weet zijn veel problemen wel 
weg als al dat achterstallige onderhoud is weggewerkt en iedereen zich aan de 
instructies houdt.  
 
 

  
 
Er zijn 4 categorieën basiscondities: 
 
1. Een georganiseerde werkplek 
 Op de werkplek 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 en op de juiste plek weer terug te 

leggen is maximaal 30 seconden; 
 De werkplek is zo overzichtelijk, dat afwijkingen direct opvallen. 
 De flow van het proces is duidelijk te volgen. 
 
2. Kennis van het proces en het product 
 De mensen kennen de werking van proces, de installatie en de producten goed. 
 
3. Gestandaardiseerde werkwijzen 
 Er is een duidelijke standaard werkwijze die iedereen kent en gebruikt. 
 

  
Eerst opruimen, repareren, standaardiseren en 
opleiden, dan pas verbeteren. 
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4. De installatie is op orde 
 Er is geen achterstallig onderhoud; 
 Machines zijn teruggebracht in de oorspronkelijke toestand (met uitzondering van 

nuttige modificaties). 
 
Beoordeel of het proces aan de basiscondities voldoet. Als dat niet het geval is, 
dan is het beter om eerst deze basiscondities op orde te krijgen en pas daarna het 
continu verbeteren te starten.  
Het is zeer goed mogelijk dat heel veel problemen door het herstellen van die 
basiscondities verdwijnen. Door geen aandacht te besteden aan het herstellen 
van de basiscondities, is de kans groter dat de oplossingen van de A3-rapporten 
en de verbeterteams in de loop van de tijd hun effect deels of geheel verliezen. 
Een rommelige en vuile omgeving waar men zich gewoonlijk niet aan 
werkinstructies houdt, is een wankele basis voor het verbeteren. 
 
 

 Figuur 13: eerst de basiscondities herstellen 
 
 
Er zijn twee krachtige methoden om in teamverband (de hele afdeling) de 
basiscondities te herstellen.  
 5S werkplekorganisatie (voor productie- en kantooromgeving) 
 Autonoom Onderhoud (voor een productieomgeving) 
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Het model maakt onderscheid tussen de rol van de teamleden en de rol van de 
‘leider’ van dit team. In de literatuur en de praktijk zijn er verschillende 
benamingen voor die rol in omloop, zoals de facilitator, procesbegeleider, SGA-
leader, kaizenleader, enzovoort. In dit boek houden we de term procesbegeleider 
aan. Een Nederlandse term die prima de lading dekt van de rol die deze persoon 
in het team heeft: het verbeterproces van begin tot het einde begeleiden. 
 
 
De rol van de Procesbegeleider 
De procesbegeleider van het verbeterteam is degene die de doelmatigheid van 
het team in de gaten houdt. Hij stuurt hoofdzakelijk op ‘Groepsproces’ en 
‘Procedures’ en laat de inhoudelijke discussie over aan de teamleden. Een valkuil 
is dat de procesbegeleider zich wel met de inhoud gaat bemoeien. Dan kan de 
situatie ontstaan dat hij het groepsproces en de procedures uit het oog verliest. 
Het is als bij een groot orkest. Als de dirigent daarvan eveneens een instrument 
zou pakken en tussen de andere orkestleden in zou gaan zitten om het stuk actief 
mee te spelen, kan hij niet alles meer zo goed overzien als in zijn oorspronkelijke 
positie. Voor verbeterteams is dat een groot risico. In de praktijk heeft een 
procesbegeleider zijn handen vol aan procedures en het groepsproces. Zodra hij 
de inhoud in gaat, loopt hij gevaar om er in gezogen te worden en grip op het 
groepsproces te verliezen.  
 
 

  
 
Als procesbegeleiders uit de inhoud moeten blijven, kunnen ze er maar beter ook 
niet veel van afweten. Het is lastig om uit de inhoud te blijven terwijl iedereen in 
het team op de hoogte is dat je veel van het onderwerp af weet. Kies proces-
begeleiders uit op basis van competenties die liggen op het gebied van het goed 
kunnen begeleiden van teams. Ze moeten oog hebben voor wat gezegd en niet 
gezegd wordt in de teams en daarop kunnen interveniëren.  
Selecteer bij voorkeur geen instrumentalisten voor deze rol. Zij zijn te dol op de 
analysetechnieken en in veel gevallen niet altijd even goed in het begeleiden van 
teams en het tijdig reageren op spanningen. 
 
Als de procesbegeleider in de dagelijkse praktijk de leidinggevende is van de 
teamleden, kan hij met zijn natuurlijke overwicht en de manier van vragen stellen 

  
Het belangrijkste instrument voor de proces-
begeleider is de vraag. 
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er voor zorgen dat de teamleden gaan kiezen voor de oplossingen die hij graag 
ziet. Vanwege die positie is het gemakkelijk om sturend te zijn in de proces-
begeleiding. Dat is een ongewenst effect, want dan is er nauwelijks nog sprake 
van eigenaarschap voor de gekozen oplossingen. 
 
De procesbegeleider van het team is bij uitstek degene die allerlei kritische vragen 
kan stellen. De sterkste wapens van de procesbegeleider zijn de W en H-vragen: 
Waarom doen jullie het zo? Waarom controleren jullie dat? Hoe werkt dat deel van 
de machine? Wat bedoel je daarmee? Wanneer gebeurt dat? Wie geeft dat 
document aan jou? Hoe vaak gebeurt dat? Hij probeert met behulp van dit soort 
vragen invloed uit te oefenen op het denkproces, maar zorgt ervoor niet bepalend 
te zijn in de keuze van de oplossingen. Hij kan de teamleden stimuleren om hun 
eigen proces kritisch te benaderen.  
 
Procesbegeleiders moeten goed getraind zijn in:  

- Het toepassen van de verbetertechnieken: wanneer en hoe pas je een 5 x 
Waarom analyse toe? Hoe vul je een actieplan in? 

- Het volgen van de gestructureerde methodiek van de 8-stappen verbetercirkel (of 
de DMAIC). 

Minstens zo belangrijk is het zien en kunnen ingrijpen in de groepsdynamica.  
- Het mobiliseren van de groep; hoe zorg je dat iedereen een aandeel in het 

resultaat heeft? Hoe zorg je dat de teamleden tot het creatieve uiterste gaan? 
- Hoe leid je de discussie naar besluiten met consensus? 
- Wat doe je als er weerstanden in de groep ontstaan? Hoe zie je dat? Zijn de 

groepsleden het zo erg met elkaar eens, dat afwijkende meningen niet eens meer 
kunnen? En wat dan?  

 
Taken van de procesbegeleider 
De procesbegeleider helpt de opdrachtgever in het opstellen van een 
opdrachtbrief (zie vorige hoofdstuk) door vragen te stellen over wat hij nu precies 
van het verbeterteam wil en welk type oplossingen hij ongewenst acht. De 
opdrachtgever kan het schrijven van de opdrachtbrief niet uitbesteden aan de 
procesbegeleider. Wat er dan gebeurt, is dat het eigenaarschap van de opdracht 
van de opdrachtgever naar de procesbegeleider verplaatst. Dat kan tot 
misverstanden leiden op momenten dat het verbeterteam met oplossingen komt 
die binnen de randvoorwaarden vallen, en de opdrachtgever zich dan ineens gaat 
realiseren dat de randvoorwaarden niet naar zijn zin zijn. 
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Een belangrijke taak is het begeleiden van verbeterteams of individuele 
medewerkers in het analyseren van processen en problemen door op de juiste 
momenten de geschikte analyse- en verbetertechnieken te introduceren en uit te 
leggen. Sommige instrumenten zijn interessant maar complex. De 
procesbegeleider houdt in de gaten dat hij de aandacht van de teamleden niet 
verliest door een onnodig intellectuele aanpak. Soms is in hun ogen het 
instrument complexer dan het probleem. Sluit met de keuze voor de analyse-
instrumenten aan op het niveau en het taalgebruik van de betrokkenen. 
Een goede procesbegeleider zet mensen aan het denken door voortdurend 
vragen op hen af te vuren. Hij kan variëren tussen open vragen om de discussie 
op gang te krijgen en gesloten vragen om tot een besluit te komen. Proces-
begeleiders hanteren het bekende LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. 
Luister naar wat iemand zegt, vat het samen (dus je bedoelt dat …..) en vraag dan 
door (Wat gebeurt er dan als je…? Wat is daarvan dan de oorzaak? En wat zijn de 
gevolgen?). 
 
 
Een verbeterteam begeleiden 
Ervaren procesbegeleiders die verbeterteams begeleiden wisselen gaandeweg de 
discussie van positie. Ze kunnen variëren tussen een gesprek in de stervorm en in 
de wielvorm. Bij de ster staat de procesbegeleider of een van de teamleden in het 
middelpunt, en de rest van het team luistert aandachtig. Vragen mogen gesteld 
worden aan de persoon in het middelpunt, maar dan één voor één. Gebruik de 
ster bij de start van een discussie en om aan het einde ervan tot een besluit te 
komen. Procesbegeleiders kunnen de stervorm zelfs fysiek duidelijk maken door 
te gaan staan en de aandacht nadrukkelijk te vragen.  
 

 Figuur 28: Variëren tussen Ster en Wiel 
 
De andere variant is het wiel. Een levendige discussie vindt plaats, waarbij de 
procesbegeleider zich op de achtergrond plaatst. De teamleden stellen elkaar 
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vragen en reageren op elkaar door te antwoorden of tegenvragen te stellen. De 
procesbegeleider stelt ook vragen, maar blijft zoals gezegd uit de inhoud. 

 
De procesbegeleider zorgt dat de creativiteit van de teamleden voldoende tot 
uiting kan komen. Mensen voelen zich geremd om out-of-the-box te denken als er 
hoge tijdsdruk is of als de groepsdruk zo groot is dat ze hun hoofd vooral niet 
boven het maaiveld uit durven steken. Dat is frustrerend voor het verbeterproces. 
Meer over creativiteit in hoofdstuk 11 over brainstormen. 
 
Naast de groepsdiscussie waarin allerlei meningen over en weer gaan en die 
soms als zakelijk overkomt, is er ook een onderstroom van gevoelens en fysieke 
signalen die, als je er goed op let, de discussie helemaal niet zo zakelijk maken 
als ze lijkt. Alles wat mensen zeggen in een groep heeft een inhoudsaspect (het 
informatieve, de stelling of de feiten) en een relatieaspect. De mensen in het team 
kennen elkaar meestal en hebben al een werkrelatie. Die bagage nemen ze mee. 
Langslepende meningsverschillen en oud zeer kunnen worden uitgevochten in 
een verbeterteam. Is er subgroepvorming? Zijn er onuitgesproken zaken, 
spanningen? Het tegendeel kan ook: teamleden die hun wankele onderlinge 
relatie in stand willen houden en daarom niet al te kritisch naar elkaar zijn. De 
procesbegeleider is degene die dit soort spanningen in de verhoudingen zal 
moeten herkennen en erop inspelen. 
 
 

 Figuur 29: Groepsdynamica 
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Hoofdstuk 17          
 Plan-fase: Beeldvorming 
 
 
 
 
Praktijk 
Aan het begin van de eerste bijeenkomst van 
het verbeterteam heeft de opdrachtgever de 
opdrachtbrief uitgelegd. De leden van het 
kaizenteam vinden de doelstelling in eerst 
instantie niet erg realistisch. De 
procesbegeleider stelt voor om eerst maar eens 
te gaan kijken naar de cijfers over de storingen. 
Nadat de teamleden de gegevens over de 
storingen aan de inpakmachine in grafieken hebben gezet en deze besproken 
hebben, zijn ze toch positiever over de doelstelling. Een van de operators roept 
zelfs dat hij wel weet wat de oplossing voor de meest voorkomende storing is. 
Iedereen is akkoord met de opdrachtbrief, het kaizenteam gaat aan de slag. De 
teamleden gaan er eens lekker voor zitten en schenken zichzelf koffie in. “We 
gaan eerst bij de machine kijken”, zegt de procesbegeleider. 
 
 
Stap 3: Het probleem analyseren 
Mensen denken vaak in oplossingen. Tijdens de eerste bijeenkomst van een 
verbeterteam zullen er al oplossingen op tafel komen. Het gevaar bestaat dat 
deze oplossingen niet de juiste zullen zijn, omdat de teamleden nog geen 
gezamenlijk en compleet beeld van de huidige situatie hebben. In stap 3 schetst 
het team eerst een gezamenlijk beeld bij de vragen: Hoe werkt het huidige proces 
nu eigenlijk? En wat is er aan de hand – wat is het probleem? 
 
Bij de start van de analyse kan het beeld over hoe het huidige proces (of de 
machine) werkt en wat het probleem nu precies is bij elk teamlid verschillend zijn. 
Vanuit hun eigen plek in het proces is er vaak geen compleet beeld van het 
geheel. Dit resulteert nogal eens in onderlinge discussies over oorzaken en 
oplossingen die niet effectief zijn. Om dit te voorkomen schetsen de teamleden 
samen de huidige situatie, tot in de details. Zij maken hierbij gebruik van 
tekeningen, foto´s en handleidingen. Ga er nooit vanuit dat iedereen wel weet hoe 
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het totale huidige proces tot in de details werkt, dat is vaak maar ten dele waar. Er 
zijn medewerkers die al 15 jaar een machine bedienen, maar de functie van een 
bepaalde fotocel niet kunnen uitleggen.  
 
Iedereen oordeelt over een situatie op basis van zijn kennis en het beeld dat hij 
van de situatie heeft. In het BOB-model is schematisch weergegeven hoe 
belangrijk gezamenlijke beeldvorming is. Zolang de individuele beelden over de 
situatie verschillen, zullen ook de oordelen verschillen. Als deze groep vervolgens 
tot een besluit wil komen zonder gezamenlijke beeldvorming, zal dat veel moeite 
kosten. Bovendien is er een gevaarlijk grote kans op een verkeerd besluit. Het lijkt 
dan alsof de teamleden op verschillende golflengten zitten. 
 

 
Figuur 36: BOB, rechts het ideaal: gezamenlijke Beeldvorming, Oordeelsvorming 

en uiteindelijke Besluitvorming 
 
De ideale route start vanuit een gezamenlijk en compleet beeld van de situatie en 
loopt via een gezamenlijk oordeel naar een gezamenlijk besluit over de situatie. 
 
 

  
 
 

  
Gebrekkige beeldvorming zorgt voor eindeloze 
oorzaakanalyses en verkeerde oplossingen. 
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Beeldvorming 
Om het op te lossen moet je veel van het probleem en van het proces waar het 
zich afspeelt afweten. Onvoldoende tijd besteden aan het maken van een 
gezamenlijk en compleet beeld van het proces en het probleem is een van de 
belangrijkste oorzaken van veel te uitvoerige en zelfs vastlopende oorzaak-
analyses en uiteindelijk van de verkeerde oplossingen.  
 
Je kunt beeldvorming samenvatten met de drie woorden: 
 

- Ga kijken (en maak foto’s of een film) 
- Ga meten 
- Stel vragen 

Verbeterteams (maar ook A3-rapporteurs) gaan op zoek naar informatie over: 
 
 Het proces: hoe werkt het proces of de machine? Laat de teamleden elkaar 

vertellen wat de werking van (delen van) het proces of de machine is. Maak 
het proces visueel door er een processchema van te maken of een Waarde 
Stroom Analyse (Value Stream 
Map).Gebruik schema’s, maar ga 
zeker met het hele team op de 
werkplek kijken. Bij het zoeken naar 
oorzaken en het bedenken van 
oplossingen voor problemen, is het 
bezoeken van de plek waar het 
probleem zich afspeelt heel 
verhelderend en inspirerend. Het 
analyseren en oplossen van 
problemen heeft veel parallellen met 
het onderzoeken en oplossen van 
misdaden. Rechercheurs zullen 
zeker geen verdachte op basis van 
halve beeldvorming en wat 
geruchten naar de rechter sturen. Ze 
gaan voor onderzoek naar het 
plaats-delict en stellen vragen aan 
betrokkenen.  
Ohno, Taiichi  Gemba 

 Go to Gemba 
Taiichi Ohno, de grondlegger van 
het Toyota Productie Systeem, 
vond voldoende tijd doorbrengen 
op de werkvloer (de Gemba) zowel 
voor medewerkers als managers 
onontbeerlijk. Het sterke verhaal 
gaat, dat hij voor managers die 
lieten blijken onvoldoende kennis 
te hebben van wat er op de 
werkvloer gebeurt, een cirkel op de 
vloer van de productiehal tekende. 
De betreffende manager vroeg hij 
om een dag in die cirkel te blijven 
staan en goed te observeren.  
Ga elke dag naar de Gemba! Een 
betere manier om te leren is er 
niet. 
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Beoordeel op de werkplek hoe het is gesteld met de basiscondities (Hoofdstuk 
4). Is er voldoende aanleiding om deze eerst te herstellen door op te ruimen, 
schoon te maken of achterstallig onderhoud weg te werken. 
 
 

 Figuur 37: Waardestroomanalyse van een administratief proces 
 
 

 De werkinstructies: hoe werken we nu? Doet iedereen bepaalde 
handelingen op dezelfde manier en in dezelfde volgorde? Let er op dat er 
verschil is tussen de werkinstructie uit de handboeken en de manier van 
werken die in de praktijk gangbaar is. Kijk of er instructies zijn van de 
leverancier van de installatie of de software. Bekijk en beoordeel al deze 
informatie zorgvuldig. Soms is het goed om de huidige manier van werken 
vast te leggen op film en die met het team te bekijken. Test werkinstructies in 
de praktijk of ze goed werken. Toets de vraag: zouden we het probleem nog 
hebben, als iedereen zich aan de werkinstructie zou houden?  
 

 Het probleem: verzamel informatie over het probleem door te gaan meten en 
vragen te stellen. Stel daarbij vragen, zoals: wanneer doet het probleem zich 
voor en wanneer niet? Bij welke producten hebben we de problemen? Andere 
vragen zijn: hoeveel problemen (hoeveel stuks) zijn er per uur? Dit soort 
vragen noemen we de 4W2H-vragen: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Hoe en 
Hoeveel. Bewaar de Waaromvraag voor als de beeldvorming over de huidige 
situatie compleet is. 

 
Om te kunnen bepalen waar de oorzaak van een probleem ligt, is het 
belangrijk om te weten wanneer en waar we het probleem hebben. Weten 
wanneer en waar we het probleem niet hebben is minstens zo belangrijk. Doet 
het zich voor bij alle producten? Zijn er ook producten waarbij het probleem 
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niet optreedt? Hebben we het probleem bij alle typen aanvragen voor de 
bepaalde dienstverlening? En stel dat er twee identieke machines zijn: hebben 
we het probleem op allebei de machines? Als verstoringen bij een 
verpakkingsmachine zich alleen voordoen bij een bepaald type verpakkings-
materiaal van maar één leverancier en niet andere typen en van andere 
leveranciers, dan krijgt het onderzoek naar oorzaken meer richting. Een 
techniek om dit soort vragen te stellen heet het Is/Is Niet-diagram. De vragen 
staan aan de linkerkant. De twee kolommen aan de rechterkant bevatten de 
antwoorden op de vragen in geval het wel zo is (IS) en wanneer het niet zo is 
(IS NIET).  

 
 

Is/Is niet-diagram 
Probleemstelling: beschadigde etiketten op de vullijn 
 
 

Vraag 
IS 

(wat is het wel) 
IS NIET 

(wat had het ook 
kunnen zijn, 

maar is het niet) 

WAT 
Wat is het 
object? 

50 cl flessen 25 cl en 33 cl 
Wat is de 
afwijking? 

Scheurtjes in de 
etiketten 

Ontbrekende 
etiketten 

WAAR 

Waar zit de 
afwijking? 

Op het halsetiket 
van alle 
etiketleveranciers. 

Het rompetiket.  

Waar in het 
proces treedt de 
afwijking op? 

Bij de inloopband voor 
de traypacker 

In en direct na de 
etiketteermachine 

WANNEER 

Wanneer kwam 
de afwijking 
voor het eerst 
voor 

Na het onderhoud van 
dit weekend. 

Voor het 
onderhoud. 

En wanneer 
sindsdien 

Telkens als we 50 cl 
draaien 

Als we andere 
flestypen draaien. 

Figuur 38: Deel van een Is/Is niet-diagram 
 
 
 


