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Alles verandert, ook de dynamiek
in de logistieke sector
In de keten tussen producent en consument is de logistieke sector dé belangrijke schakel. Logistiek dienstverleners
moeten dus met de wensen en eisen van beide partijen rekening houden. Daarbij komt dat het startpunt van het
logistieke proces steeds meer bij de consument is komen te liggen. En die is wispelturig, waardoor wensen en
eisen continu veranderen.
Dat vraagt van logistiek dienstverleners dat ze zo efficiënt en effectief mogelijk werken, met zo veel mogelijk
inlevingsvermogen om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. Een hele uitdaging, zeker nu de concurrentie
hoog is en prijzen onder druk staan. Constant vernieuwen, verbeteren en aanpassen is dan ook de enige manier
om succesvol te blijven. En daarvoor zijn creatieve oplossingen en een slimme aanpak nodig.
De logistiek dienstverlener anno 2016 moet zijn kernactiviteiten als transport, inslag, opslag en uitslag dus zo
optimaal mogelijk uitvoeren. Een bruikbaar gedachtegoed hierbij is Lean management, waarvan inmiddels een
doorvertaling naar de logistieke sector is geïntroduceerd: Lean for Logistics. In dit rapport bespreken we wat
Lean for Logistics inhoudt, en hoe het een waardevol hulpmiddel kan zijn voor u als logistiek dienstverlener.

A Van ‘command & control’ naar ‘ondersteunend en coachend’
Tijdens de Industriële Revolutie speelde het werk zich vooral af rond de productielijnen, en de doorlooptijden waren
lang. De managementstijlen van toen waren hoofdzakelijk directief. Maar door de jaren heen is de wereld dynamischer
en complexer geworden. Er is steeds meer behoefte aan creativiteit, flexibiliteit, autonomie, netwerken, vertrouwen,
resultaatgerichtheid en empowerment. Bovendien komt de mens in het hele proces steeds meer centraal te staan.
Door medewerkers binnen bepaalde grenzen ruimte en vrijheid te geven, presteren ze beter. Dat vraagt om een
nieuwe vorm van leidinggeven: niet meer ‘command & control’, maar ‘ondersteunend en coachend’.
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B Kritische klanten vragen om continue procesverbetering
Opdrachtgevers vragen hun logistiek dienstverleners steeds meer om informatie en oplossingsgerichte activiteiten.
Dit maakt de logistieke uitdagingen steeds complexer. Om alles in goede banen te leiden, staan logistiek dienstverleners voor de constante uitdaging om efficiënt en kostenbewust te opereren, zonder aan flexibiliteit in te boeten.
In de ideale wereld zouden bedrijven doorlopend hun bedrijfsprocessen verbeteren en schaalvoordelen realiseren.
Maar de praktijk is weerbarstig. Veel bedrijven hebben geen tijd of onvoldoende focus om processen structureel te
verbeteren. Terwijl een toekomstbestendige onderneming juist de innovatiekracht op de werkvloer moet mobiliseren,
zodat verbetering en kostenverlaging dagelijkse kost worden.

C Medewerkers bepalen concurrerend vermogen
De logistiek is arbeidsintensief; ondanks technologische innovaties wordt er relatief veel gebruikgemaakt van arbeid. Des te
belangrijker dus dat medewerkers enthousiast zijn en zich betrokken voelen bij hun dagelijks werk. Wanneer ze gemotiveerd zijn om proactief hun werkprocessen te evalueren en verbeteren, maken ze namelijk echt het verschil − en daarmee
verhogen ze het concurrerend vermogen van de organisatie. Maar concurrentiekracht is geen doel op zich. Het gaat om
de manier waaróp je je doel bereikt: efficiënt, effectief en klantgericht. Dit vraagt om de juiste cultuur en infrastructuur. Alleen
dan kun je de huidige situatie analyseren en evalueren, verbeteringen mogelijk maken en ruimte bieden voor experimenten.

D Lean management deel van strategie
Steeds vaker komen we ‘Lean’ tegen als onderdeel van de strategie van organisaties. Het doel is om zo een excellente
organisatie te creëren met een sterke verbetercultuur en groot leervermogen. Iedereen in de organisatie werkt hieraan.
Kortom: een strategie om tot value leaderschip te komen.
De Lean-organisatie
De bron: Toyota
De Lean management-filosofie is gebaseerd op het succesvolle productiesysteem van Toyota dat in de jaren 80
populair werd. Kenmerkend voor een Lean-organisatie is dat iedereen in het bedrijf zich bewust inzet om zijn eigen
werkinspanning te verbeteren. Dat geldt dus niet alleen voor het management, maar juist ook voor de medewerkers
op de werkvloer. En het gaat niet om incidentele verbeteringsslagen, maar om een continu proces van kleine,
gestructureerde stappen vooruit. In een Lean-organisatie zijn verbetering en innovatie dus dagelijkse routine.
Bewijs van veerkracht
De toegevoegde waarde die dit oplevert, is niet alleen goed voor de logistieke processen die u voor opdrachtgevers uitvoert. Deze meerwaarde overtuigt hen ook van de verbeterkracht van uw bedrijf. De kracht van Lean
zit in leiderschap, toewijding en betrokkenheid van ieder individu binnen de lerende organisatie. Het vergt een
verbetercultuur binnen de organisatie die iedereen uitdraagt.
Belangrijkste gevolgen
Het uiteindelijke doel van Lean management is perfecte bedrijfsprocessen te creëren. Elke activiteit staat in dienst
van de klant en er wordt geen tijd verspild aan werk dat hier niet aan bijdraagt. Vanuit het algemene besef dat u moet
zien te voldoen aan wisselende wensen en eisen van uw klanten, zorgt dit voor:
flinke kostenbesparingen;
betere dienstverlening;
lagere arbeidsbehoefte;
meer flexibiliteit.
Concurrentievoordeel
Een Lean-organisatie is sterk gericht op vernieuwing, just-in-time en de ambitie tot perfectie. Uiteindelijk leiden deze
factoren tot het zogenoemde ‘first time right’-principe en een bedrijf dat de ‘lerende organisatie’ als tweede natuur
omarmt. Dit is goed voor het zelfvertrouwen én de concurrentiepositie van uw onderneming.
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De kern van de
Lean management-filosofie
Bij een kennismaking met de Lean management-filosofie wordt vaak de belofte uit het boek van Womack en Jones
aangehaald: ‘The Machine That Changed the World’. Hierin wordt een dubbele opbrengst tegen de helft van de kosten
in het vooruitzicht gesteld. Voor veel ondernemers een sterke impuls om Lean management zelf toe te passen.
Maar hiervoor moet wel de hele organisatie ‘Lean’ worden ingericht; streven naar perfectie moet in de cultuur
en infrastructuur van het bedrijf ingebakken raken.

Uitgangspunten

1. Veiligheid en milieu
2. Kwaliteit
3. Leverbetrouwbaarheid
4. Kosten

Normale situatie - gestandardiseerde werkmethode
De klant eerst

Respect voor de medewerker

(Bron: vorm van Lean Management: het Scania Productie Huis)

Verspilling wegnemen

Ervaar het

Productie op basis
van verbruik

Foutvrij van mij

Ga kijken

continu
verbeteren
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A De klant centraal stellen: wat voegt waarde toe?
In de Lean management-filosofie begint alles met de klant, die is het startpunt. Lean-organisaties proberen alleen
activiteiten uit te voeren die waarde toevoegen voor klanten. Alles waarvoor zij niet willen betalen, moet zo veel
mogelijk uit de werkprocessen worden geëlimineerd. Het doel hiervan is dat de hoogste kwaliteit wordt behaald,
tegen de laagste kosten en met de kortste doorlooptijd.

B Alle belanghebbende medewerkers betrekken
Een belangrijke pijler onder de Lean management-filosofie is dat de medewerker deel uitmaakt van het primaire proces.
Toyota realiseerde zich terdege dat er op de werkvloer veel kennis aanwezig is, en dat je die goed kunt gebruiken.
Wanneer een Lean-organisatie problemen gestructureerd oplost of processen optimaliseert via een verbetercyclus,
draaien er dan ook altijd medewerkers mee die met het probleem te maken hebben, direct of indirect.

C Verspilling terugdringen
Een tweede belangrijke pijler onder de Lean-benadering is dat verspilling wordt geëlimineerd. Denk bij ‘verspilling’ aan
geloste goederen die de expeditieruimte bezetten, planningen die regelmatig worden bijgesteld of medewerkers die
naar materiaal of materieel moeten zoeken. Activiteiten die geen waarde toevoegen maar wel geld en tijd kosten,
moeten zo veel mogelijk uit het totale proces worden gehaald. Dat schept ruimte voor werk dat wél waarde toevoegt,
zoals order picking. En dat is wat de klant wil.

D ‘Common language’ dankzij werkstandaarden op de werkvloer
Werkstandaarden zijn het fundament van de Lean-organisatie. Ze leggen voor
iedere taak de noodzakelijke activiteiten en controlepunten vast; bijvoorbeeld
om pallets samen te stellen. De activiteiten worden op hun beurt opgedeeld
in stappen, en die worden gevisualiseerd − zo kun je een stappenplan
uittekenen om pallets te stapelen. Werken aan de hand van goed omschreven
taken maakt processen betrouwbaarder. Bovendien stellen werkstandaarden
medewerkers in staat om verbeteringen door te voeren. Die standaarden
moeten dan ook altijd beschikbaar zijn op de plek waar het werk wordt
uitgevoerd; medewerkers hebben dan een maatstaf om het proces te
toetsen, en kunnen makkelijk notities maken als er aanpassingen nodig zijn.

E Streven naar een cultuur van constante verbetercyclus
De eerste versie van een werkstandaard is bijna nooit optimaal; het is eerder het startschot voor een reeks van
verbeteringen. Zeker wanneer afstemming met andere processen noodzakelijk is, ben je vaak een paar verbeterrondes
verder voordat de werkstandaard echt goed functioneert. Daarbij komt dat nieuwe technologieën, diensten, producten
en processen ook steeds nieuwe eisen stellen aan bestaande werkstandaarden. Kortom: een werkstandaard is nooit
definitief; je moet hem constant bijschaven. Dit continue verbeteren moet routine worden op de werkvloer.
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Hoe gaat u succesvol met
Lean aan de slag?
Cultuurverandering realiseren
Uit de literatuur én praktijk blijkt dat bedrijven zich nog te vaak op Lean-tools en -technieken richten, zonder ook de
Lean management-principes aan te houden. Die vergen een grondige cultuuromslag: mensen op de werkvloer
moeten vanuit een andere mindset werken, waarin problemen signaleren en verbeteringen doorvoeren dagelijkse
kost is. Om die cultuuromslag voor elkaar te krijgen, is waardering en terugkoppeling vanuit het management nodig.
En daar ligt voor de logistieke sector nog een flinke uitdaging, want relatief veel bedrijven werken traditioneel:
volgens de principes van ‘command & control’.
Managers die de Lean management-principes volgen, werken bovendien vanuit een langetermijnvisie en vinden
het geen ramp als snelle resultaten uitblijven. De Lean management-benadering is dus geen methode om binnen
afzienbare tijd besparingen te realiseren. De focus ligt op het streven naar perfectie in de operatie. En dat leidt
uiteindelijk tot een efficiënt proces.

Lean-facilitator instellen
Een Lean-organisatie draait om de mensen op de werkvloer. En in het bijzonder om de Lean-facilitator: de ‘change
agent’ als spil in het veranderingsproces van de organisatie. Deze medewerker motiveert collega’s en fungeert als
klankbord naar het hoger management of de directie; de directeur of manager kan dus nooit zelf Lean-facilitator
zijn. Bij veel organisaties vraagt dat om een flinke gedragsverandering. De facilitator moet dan ook de politiek en
dynamiek in de organisatie goed aanvoelen. Hij moet niet alleen het verhaal voor de groep kunnen houden, maar
ook achter de schermen bijsturen.

8
Hoe gaat u succesvol met Lean aan de slag?

Raamwerk voor het veranderproces
Binnen het stappenplan om organisaties Lean te maken, is ruimte voor flexibiliteit. Wat precies wanneer
gedaan wordt, is afhankelijk van wat je tijdens het verandertraject tegenkomt. Wel is een duidelijk kader
nodig waarbinnen het hele traject zich afspeelt. De drie stappen in dit raamwerk voor het veranderproces zijn:
1 Bewustwording Overtuig de hele organisatie van de noodzaak van de verandering en maak duidelijk dat er iets gaat veranderen.
2 Verandering

Introduceer de nieuwe werkwijze door middel van learning on the job.

3 Borging

Realiseer routines en structuren die de Lean management-filosofie ondersteunen.

1 Bewustwording: is de organisatie er klaar voor?
Deze stap bestaat uit twee fasen:
Fase A
Maak aan de hand van analyses zichtbaar waar de organisatie nu staat en waar u naartoe wilt. De eerste twee
principes van de Lean management-filosofie komen hier aan bod: lever waarde voor de klant en zorg dat verspillingen
in het proces worden geëlimineerd.
Fase B
Maak duidelijk waar veranderingen gerealiseerd kunnen worden en of de organisatie hiertoe in staat is. Pas hierbij het
derde principe van de Lean management-filosofie toe: de organisatie realiseert een verbetercyclus door multidisciplinaire
teams in te voeren. Betrek dus alle medewerkers en laat ze onder begeleiding van de Lean-facilitator verspillingen
en fouten identificeren.
Hieruit vloeien potentiële verbeteringen voort, die in een PICK-diagram (Possible, Implement, Challenge and Kill chart)
worden geplaatst; een visueel hulpmiddel om ideeën te organiseren. Een PICK-diagram wordt vaak gebruikt bij
brainstormsessies om te bepalen hoe eenvoudig ideeën te implementeren zijn en wat de impact ervan is.
Deze methode is handig om de discussie helder te krijgen en overeenstemming te bereiken.

PICK-diagram
High Impact

2

Challenge
5

Implement
4

3

6
Kill

7
Possible

Low Impact

Easy to implement

Difficult to implement

1

1
2
3
4
5
6
7

Chauffeurs melden zich niet vooraf
Verbeteren van de betrouwbaarheid van orders de tussen klant en bedrijf
Opslagruimte oogt rommelig
Heftruck chauffeur weet niet altijd waar pallets geplaatst moeten worden
Definiëren van KPI’s in contracten
Verminderen van het updaten van de planning
Visual Management verbeteren bij opslag
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2 Verandering: introduceren van de nieuwe werkwijze ‘learning on the job’
Tijdens stap twee worden de verbeteringen uit het PICK-diagram geïmplementeerd. Meestal begin je met de
verbeteringen in het kwadrant ‘Implement’. Met ondersteuning van de Lean-facilitator wordt in multidisciplinair
teamverband een verbetercyclus doorlopen. Hierbij is ‘learning on the job’ een sleutelwoord. De Lean-facilitator
speelt in deze fase een cruciale rol en moet over sterke sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.
De nieuwe managementstijl wordt duidelijk zodra leidinggevenden de problemen niet zelf oplossen, maar medewerkers
in staat stellen om dit te doen. Alle direct betrokkenen moeten in deze fase een proactieve houding hebben en
bijvoorbeeld regelmatig communiceren over de voortgang van het traject. Ze delen successen met anderen in de
organisatie en maken deze zichtbaar op de werkvloer.
Het management moet op zijn beurt de Lean-facilitator openlijk steunen. Bijvoorbeeld door medewerkers die bij het project
betrokken zijn voor langere tijd structureel een aantal uur per week vrij te plannen om aan verbeterprojecten te werken.
Een andere mogelijkheid is een stuurgroep te installeren. In veel gevallen helpt het om een externe Lean-expert in
te zetten. Deze begeleidt het proces en dient als klankbord voor de Lean-facilitator(s) in de organisatie. Het doel van
deze expert is om zichzelf overbodig te maken. Alle kennis moet uiteindelijk binnen de organisatie aanwezig zijn.

3 Borging door nieuwe routines en structuren
Bij de derde stap wordt de nieuwe manier van werken in de organisatie geborgd. Een voorwaarde hierbij is dat het management de cultuurverandering ondersteunt en is overgestapt van (traditioneel) directief leidinggeven naar een coachende rol.
Binnen de organisatie wordt volgens vaste procedures of standaarden gewerkt. Iedereen kan dan snel zien of de processen
gaan zoals is afgesproken. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, wordt hier een nieuwe standaard van gemaakt.
Fouten melden, acties terugkoppelen
Medewerkers melden fouten en afwijkingen meteen, waarna de organisatie deze analyseert en aangeeft waarom
men wel of niet iets met de melding doet. Op het laatste moment fouten herstellen met lapmiddelen is niet de
bedoeling. Het gaat erom dat er oplossingen komen die herhaling van dezelfde fout uitsluiten.
Divers samengestelde verbeterteams
Verbeterteams realiseren deze structurele oplossingen. In deze teams zitten medewerkers met verschillende
vaardigheden bij elkaar. Ze zijn bovendien losgekomen van een uitvoerende en gegroeid in een meedenkende rol.
Zulke teams bestaan vaak uit maximaal vijf personen die volgens een vast stappenplan aan een verbetering
werken. De PDCA- en DMAIC-verbetercyclus zijn hiervoor uitermate geschikt.
Waardestroom-manager aanstellen
De Lean-facilitator moet deze verbetercyclus op

PDCA- en DMAIC-verbetercyclus

gang houden. Zijn rol als spil in het verander-proces

worden geoptimaliseerd. Bij voorkeur wordt deze
taak niet door de Lean-facilitator ingevuld.
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Onderzoek ‘Lean for Logistics’:
lessen uit de praktijk
In het onderzoek ‘Lean for Logistics1’ is een methodiek ontwikkeld om logistieke bedrijven de Lean managementfilosofie eigen te laten maken. In totaal hebben twaalf bedrijven deelgenomen aan het project. Hun logistieke
activiteiten waren warehousing, distributie, cross-docking, planning en transport.
Binnen het project werd niet centraal gestuurd op welk proces bedrijven moesten verbeteren, dat beslisten ze zelf.
Wel gebruikten alle deelnemers het Lean-raamwerk (zie hoofdstuk 3) om te analyseren en verbeteren.

1 Onderzoek uitgevoerd door Transport en Logistiek Nederland en L-Logic 2015
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Onderzoek Lean logistics
Stap 1 Bewustwording
Tijdens deze eerste stap wordt de organisatie door middel van een benchmarkanalyse bewustgemaakt van de
verbetermogelijkheden. De benchmark bestaat uit een:
klantanalyse;
medewerkerstevredenheidsonderzoek;
Value Stream Map (procesanalyse);
Productiviteitsanalyse (fase A).
Hieruit komt een overzicht van verbeteringen. Uit deze verbeteringen worden quick wins bepaald met behulp van het
PICK-diagram. Deze worden meteen opgepakt, zodat de eerste resultaten direct zichtbaar zijn op de werkvloer (fase B).
Fase A: Benchmarkanalyse
I Klantanalyse
Het doel van de klantanalyse is om op basis van de klantvraag te bepalen wat kritieke activiteiten in het proces zijn.
Dit stelt de logistiek dienstverlener in staat om problemen vroegtijdig te constateren en op tijd bij te sturen.
Verstoringen in daaropvolgende processen worden op deze manier geminimaliseerd.

Praktijkvoorbeeld
Bij een logistiek dienstverlener is tijdige levering voor de klant een belangrijk criterium. Deze klant hield echter
minimale voorraden aan. Men greep bij het orderpicken dus regelmatig mis doordat een product niet meer op
locatie aanwezig was. Een korte analyse maakte duidelijk dat in de ochtend de producten al wel binnen waren
gekomen, maar dat het te lang duurde om ze in de picklocaties te zetten. Voor de logistiek dienstverlener bleek
dit de bottleneck in het proces te zijn. Daarom stelde men een targettijd vast voor het wegzetten van binnengekomen producten. Mocht deze niet worden gehaald, dan kon men tijdig extra capaciteit inschakelen.
Dit verkleinde de kans op misgrijpen bij het orderpicken aanzienlijk.
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II Medewerkerstevredenheid
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek richtte zich op de behoeften van medewerkers in hun werk.
Drie aspecten van hun taak werden onder de loep genomen: autonomie, creativiteit en herkenbare bijdrage.
Tabel 1 toont de gemiddelde score voor de deelnemende logistiek dienstverleners voor deze enquête.

Tabel 1:

Medewerkerstevredenheid deelnemende bedrijven 2011
Medwerker
behoefte aan... (2011)

Taak biedt volgens
medewerker... (2011)

Door management
gepercipieerde behoefte
bij medewerkers

Creativiteit

5,6

4,8

3,9

Zelfstandigheid

5,7

5,6

4,8

Herkenbare bijdrage

5,5

5,4

4,3

Schaal 1 tm 7

Het bleek dat medewerkers vooral meer behoefte hadden aan creativiteit in het werk (5,6). Het management schatte
deze behoefte juist veel lager in (3,9). Hier zit dus een enorm gat. Om met de Lean management-filosofie aan de slag
gaan, zal een aantal bedrijven de eigen medewerkers eerst flink anders moeten benaderen.
III Value Stream Map
In de Value Stream Map (VSM) werden de procestijden van de verschillende achtereenvolgende activiteiten in het
proces gemeten. Van elke activiteit (inclusief wachttijd tussen de processen) gaf de logistiek dienstverlener zelf
aan of de deze waarde toevoegt of niet, en of de activiteit noodzakelijk is (bijvoorbeeld veiligheidscontrole). De
VSM maakt voor bedrijven snel duidelijk welk deel van de procestijd waarde toevoegt. Tabel 2 laat het gemiddelde
zien voor de drie typen activiteiten bij verschillende operaties.

Tabel 2:

Verhouding tussen activiteiten die wel of geen waarde toevoegen
Type proces

Warehouse

Transport*

Planning

Waardetoevoegend

0,9%

34%

33%

Niet-waardetoevoegend

55,4%

42%

30%

Noodzakelijk, niet-waardetoevoegend

43,7%

24%

37%

Activiteit

* Alleen korte, regionale ritten

In warehousing komt men nauwelijks boven de 1 procent waardetoevoegende tijd uit. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de soms lange wachttijden tussen activiteiten. Een warehouse had bijvoorbeeld op de laaddocks een
gemiddelde wachttijd van negen uur. Bij een ander warehouse was dit zelfs bijna zestien uur. Bij transport en
planningsprocessen komt het percentage waardetoevoegende activiteiten hoger uit. Maar nog altijd voegt de
meeste tijd geen waarde toe. Bij alle procestypen zijn dus flinke verbeteringen mogelijk.
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IV Productiviteitsanalyse
De productiviteitsanalyse geeft bedrijven een indicatie van het verbeterpotentieel per input (arbeid, ruimte en energie).
In deze analyse gaven de deelefficiënties aan waar een bedrijf zich kon verbeteren. Daarnaast werd gemeten of de
productiviteit bij de bedrijven daadwerkelijk steeg. In een aantal gevallen was een duidelijke verbetering waarneembaar:
30 procent afname in benodigde opslagruimte en ruim 17 procent verbetering in transport door betere planningsprocessen.
Fase B: Verbeterlijst
Op basis van de verschillende analyses met behulp van het PICK-diagram zijn de belangrijkste quick wins eenvoudig
en overzichtelijk vastgesteld, en werden verbeterteams aangesteld. Deze quick wins zijn in de beginfase vaak zo
makkelijk te realiseren, dat verbeterteams – als ze al nodig zijn – er zonder al te veel moeite mee aan de slag kunnen.

Stap 2 Veranderen
Sommige bedrijven doorliepen dit traject tweemaal: eerst om de werkplek te optimaliseren, daarna om de
productstromen te optimaliseren.
In het traject van werkplek optimalisatie lag de nadruk op doelen duidelijk maken en eenvoudige verbeteringen
doorvoeren en is gebruik gemaakt van de lean basistools. In het volgende traject volgt een tweede verbeterronde
en is gebruik gemaakt van pull/flow. Een korte toelichting van de gebruikte tools is terug te vinden in Bijlage 1.
2.1 Lean-basistools: werkplek optimaliseren
5S;
Standaard Werk;
Visual Management;
Kaizen.
Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, werd vanaf de start van de veranderingsfase benadrukt dicht
bij de werkvloer te blijven. Verbeterteams bestonden bijna geheel uit direct betrokkenen bij het proces.
Op basis van vrijwilligheid zijn vervolgens multidisciplinaire teams gevormd om de nieuwe quick wins te
identificeren, verbeteringen te bedenken en deze te implementeren. Tabel 3 toont van de deelnemende bedrijven
de geïdentificeerde verbeterpunten naar verschillende categorieën van oplossingsrichtingen.

Tabel 3:

Verbeterpunten bedrijven per oplossingsrichting
Oplossingsrichting

Kwadrant PICK-diagram

Totaal

Implement

Possible

Challenge

Kill

5S

10

1

2

1

Standaard Werk

8

1

4

Visual Management

6

3

Productstroom

4

Kaizen

3

Klant

3

HRM
34

14
13
9

8

2

14

7

1

13

1

5

1

7

8

27

5

74

1
2

4
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Zoals uit tabel 3 blijkt, worden de basistools 5S, Standaard Werk en Visual Management als meest behulpzaam
gezien (kolom Implement). Ze zijn gemakkelijk in te voeren en hebben de meeste impact. Productstroom en
klantgerichte oplossingen zijn ook vaak genoemd, maar worden meestal als lastiger ervaren. Dit komt doordat
meerdere samenhangende activiteiten beter moeten worden gecoördineerd; dit blijkt complex.
De HRM-gerichte oplossingen (zoals een taalcursus) zijn ook moeilijk of tijdsintensief. Deze worden in de tweede
ronde meegenomen bij het toepassen van Lean-managementtools. Kaizen is het minst vaak benoemd. Dat is op zich
niet verbazingwekkend. Veel verbeteringen waar bedrijven in het begin aan werkten, konden makkelijk en snel worden
ingevoerd. Kaizen blijkt met name waardevol in gevallen waar sprake is van complexere problemen. De oplossingsrichting werd wel in de Lean-basistool meegenomen, maar vooral ingezet bij de verbetering van productstromen.
a) 5S
5S omvat vijf principes:
1 Scheiden
2 Schikken
3 Schoonmaken
4 Standaardiseren
5 Standhouden
Op de werkplek vormen deze principes samen een sterke starttool om
op te ruimen en te organiseren. Dat lijkt voor de hand liggend, maar blijkt
uiterst waardevol. De juiste toepassing van 5S geeft overzicht op de
werkplek. Het maakt het mogelijk bedrijfsprocessen met behulp van de
andere tools op een hoger niveau te brengen. Bij 5S is het handig om foto’s
te maken van voor en na het opruimen. Door ze op de werkplek op te
hangen, blijft deze langer en beter opgeruimd. Een simpel voorbeeld ziet
u in Figuur 4.

Bij de deelnemende bedrijven is deze tool op verschillende
manieren ingezet. Voorbeelden van verbeteringen dankzij 5S:
Mensen hoeven minder te zoeken naar spullen.
Materiaal is altijd compleet en wordt beter onderhouden.
Werkomgeving wordt schoongehouden (men spreekt
elkaar aan als er rommel ligt).
In sommige gevallen werd de locatie een showcase.

Figuur 4: Een voor- en na-foto (5S)
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b) Standaard Werk
Standaard Werk is een spil in het verbeterproces binnen de
Lean management-filosofie. Het maakt voor medewerkers
op de werkvloer zichtbaar hoe werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd en wat kritieke controlepunten zijn.
Nog belangrijker is dat de zichtbare aanwezigheid van
Standaard Werk op de werkvloer de drempel voor
medewerkers verlaagt om aan verbeteringen te werken.
Figuur 5 geeft een voorbeeld van een Standaard Werk.

Verbeteringen waar Standaard Werk aan bijdroeg:
Verlaging orderpick-fouten.
Betere afstemming en communicatie tussen
chauffeurs en planning.
Sneller inwerken personeel.

Figuur 5: Voorbeeld Standaard Werk

Verbeterde werkoverdracht.

c) Visual Management
Visual Management (VM) helpt zichtbaar maken wanneer iets moet gebeuren, en hoe. Het verbetert de aansturing
op de werkvloer, waardoor mensen meer zelfstandig werken.
In Figuur 6 ziet u een voorbeeld van VM op de werkvloer. Dankzij de belijning en toelichtende foto’s is duidelijk hoe
men pallets moet plaatsen. Door de instructie visueel te maken, is uitleg bijna niet meer nodig. Het aantal fouten
neemt af en men is minder tijd kwijt in het hele proces. Dit leidt regelmatig tot lokale verbeteringen van meer dan
100 procent. In één geval zelfs 160 procent.

Verbeteringen die Visual Management
met zich meebracht:
Eenvoudigere controles;
Snellere productidentificatie (foto’s in
plaats van nummers);
Tijdig processen bijsturen;
Minder procesfouten.

Figuur 6: Visual Management op de werkvloer
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d) Kaizen
Kaizen is een belangrijk instrument om het verbeterproces vanaf de bron van het probleem te structureren.
Medewerkers van verschillende afdelingen vormen een tijdelijk Kaizen-team (ofwel verbeterteam) dat een
specifiek probleem aanpakt. Zodra een oplossing is geïmplementeerd, wordt het team ontbonden.
Bij verschillende bedrijven bestond koudwatervrees rond Kaizen. Een belangrijke les bij een bedrijf was om het
Kaizen-team zo dicht mogelijk bij de werkvloer te houden. In eerste instantie kregen de teamleden namelijk een
aparte ruimte op kantoor waar ze bij elkaar konden komen. Het bleek dat ze zich vrij snel als manager gingen
gedragen. Om dit te voorkomen, werd op de werkvloer een speciaal Kaizen-gedeelte vrijgemaakt.

Verbeteringen door Kaizen:
Door de bron van het probleem te benoemen, ontstaat een betere oplossing.
Kwaliteit van het denkvermogen gaat omhoog.
Medewerkers benaderen processen vanuit een multidisciplinaire omgeving.

2.2 Lean pull/flow-traject: productstromen optimaliseren
a) Flow-principe
Flow creëren wil zeggen dat alle producten zo min mogelijk stilstaan en de doorlooptijd wordt verkort. In de
logistiek betekent dit vooral dat wachttijden en verstoringen geminimaliseerd worden. Met name de wachttijden
op een aantal laaddocks was erg hoog. Maar ook het orderpicken kostte in sommige gevallen te veel tijd doordat
looproutes niet efficiënt bleken. Een bedrijf realiseerde hierin een flinke reductie door bij opslag rekening te houden
met de looproutes tijdens het orderpicken. Deze verkorting was niet meteen gerealiseerd, maar resulteerde
uiteindelijk wel in een afname van de orderpicktijd met bijna 15 procent.
b) Kanban-systemen
Kanban is een ideaal startsignaal voor verbetering, dat
tegenwoordig al vaak wordt toegepast op kantoor. Steek
bijvoorbeeld een kaartje halverwege een stapel formulieren.
Is de stapel zo ver op dat het kaartje vrijkomt, dan is het
tijd om de formulieren aan te vullen. Een logistieke dienstverlener is dit principe gaan toepassen om lege houten
kratten af te voeren in de retourstroom van een klant.
Ongeveer 10 procent van de retourstroom bestond uit lege
kratten die op aparte locatie werden neergezet. Vaak namen
de lege kratten onnodig veel ruimte in. Er was alleen geen
signaalsysteem om aan te geven of er genoeg kratten waren
om de lading van een rit te vullen. Door een kanban-systeem
in te stellen, werd voor iedereen duidelijk wanneer het tijd
was om de transporteur te vragen de lading op te halen.
c) Capaciteitsplanning
Als het werk en alle werkzaamheden goed beschreven zijn, ontstaat beter zicht op de benodigde capaciteit en kosten.
Bovendien kun je zo sneller op veranderingen reageren.
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In veel gevallen bleek de logistieke dienstverlener méér te doen voor de klant dan was afgesproken. Problemen die de
klant had, loste de logistiek dienstverlener vaak op zonder dat hier meer voor werd betaald. Ook in het vervolg bleef de
logistiek dienstverlener dit doen, zonder dat de oorzaak van het probleem werd aangepakt.
Bij een aantal bedrijven is specifiek gekeken of men de hoeveelheid extra activiteiten kon terugbrengen. Eén bedrijf
heeft zijn hele transportnetwerk doorgelicht. Daarbij bleek dat er vaak een kleine omweg werd gemaakt om een klant
nog een extra pallet te brengen. Attent, maar de dag ervoor was net de levering voor die week bezorgd. Dit soort
omwegen in standaardritten elimineren vormde een besparingspotentieel van 7 procent in de planning.

Stap 3 Borgen
De Lean management-filosofie goed borgen, begint al bij de start van het veranderproces. De eerste resultaten
moeten behouden blijven. Dit kan door interne audits te houden en elkaar onderling te controleren. Voor medewerkers
is dit een bevestiging dat verandering serieus wordt genomen. Hierdoor blijven ze enthousiast over het veranderproces.
Rol Lean-facilitator belangrijk
De verbetercyclus borgen begint zodra je de Lean-basistools gaat toepassen. Bij de twaalf bedrijven bleek de rol van
de Lean-facilitator hierin belangrijk. Soms moest in het begin worden bijgestuurd, maar de facilitator-taken werden in
het algemeen goed ingevuld. Medewerkers hebben soms de neiging om te veel tegelijk op te willen lossen. Als ze
de Lean-tools niet goed kennen, leidt dit tot nodeloos lange bijeenkomsten. Na verloop van tijd bleek iedereen steeds
beter in staat om gericht aan oplossingen te werken.
Externe expert houdt de druk erop
Bij alle bedrijven was de drukte op de werkvloer een probleem. Dit maakte het moeilijk om structureel aandacht te
besteden aan de verbetercyclus. Daarom werd de begeleiding van de Lean-facilitator door de externe expert van
Lean for Logistics geïntensiveerd. Deze stok achter de deur leidde tot verbetering in de vervolgfase.
Kaizen zorgt voor structuur
Aansturing borgen op basis van productstromen (klant of klantgroepen) bleek lastiger. Zoals het PICK-diagram aangeeft,
worden dan complexere problemen opgepakt. Dit vereist meer overzicht en een langere adem. Er is meer kennis nodig
van de VSM die nu voor meerdere productstromen wordt uitgevoerd. De Kaizen-events bleken hier waardevol, doordat
ze het verbeterproces structureerden. Complexere problemen konden zo beter worden aangepakt.
Waardestroom-manager kijkt vanuit klantperspectief
Ook de klantanalyse gaat een stap verder bij aansturing op basis van productstromen. De verschillende eisen van de
klant moeten worden vertaald naar targets op de werkvloer. Het is belangrijk de werkvloer niet te overladen met te
veel verschillende targets, en het duurt meestal even voordat dit op orde is.
Op dit punt kunnen bedrijven waardestroom-managers toevoegen aan de organisatie. Zij hebben andere taken dan de
Lean-facilitator, namelijk de volledige stroom van een klant(groep) managen. En dus vanuit het klantperspectief de totale
productstroom in de organisatie overzien. Zo zorgen ze ervoor dat voor de specifieke klanteisen de processen optimaal
worden ingericht en aangestuurd. In het project voerde een aantal organisaties de klantanalyses ver door. Maar geen
van de bedrijven was zo ver om daadwerkelijk de rol van waardestroom-manager in het leven te roepen.
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Aanbevelingen voor logistiek
dienstverleners
Stap 1 Bewustwordingsfase
1

2

3

4

Toon commitment vanuit management: voor langere tijd en de hele organisatie

Bij aanvang van het traject moet er duidelijkheid zijn over het belang van de investering in tijd en geld. Dit kan door een
Lean-facilitator en stuurgroep te benoemen. Zo geef je als management een duidelijk signaal af dat je wilt veranderen.
Daarnaast moet er op de werkvloer ruimte worden gecreëerd. Geef een aantal mensen een paar uur per week gelegenheid
om in verbeterteams aan oplossingen te werken.

Verander de managementstijl naar ‘coachend en ondersteunend’

Het is van groot belang dat de aansturing door het management verandert. Hiervoor is een andere houding van leidinggeven
vereist, vooral bij logistieke bedrijven.

Waardeer ideeën van de werkvloer

Medewerkers willen meer aangesproken worden op hun expertise en creativiteit. Het management moet ideeën van de
werkvloer (meer) waarderen.

Maak eenvoudige oplossingen zichtbaar (in euro’s) en voer ze direct door

Verwacht als organisatie geen grote verbeteringen op korte termijn. Vooruitgang begint met eenvoudige oplossingen.
Maak deze zichtbaar, zodat de hele werkvloer merkt dat verbeteringen ook echt worden geïmplementeerd.

Stap 2 Veranderingsfase
1

2

3

4

Zet tools dicht bij de werkvloer in

De Lean-tools die in het begin worden gebruikt om verbeteringen te realiseren, zijn in de uitvoering behoorlijk eenvoudig.
Bovendien zorgen ze meteen voor resultaten op de werkvloer. Het is belangrijk dat de toepassing van deze tools zo dicht
mogelijk bij de werkvloer plaatsvindt. De Lean-facilitator begeleidt dit.

Betrek medewerkers en laat ze elkaar trainen in tool-gebruik

Medewerkers op de werkvloer moeten vanaf het begin betrokken worden bij het verbeterproces, omdat zij uiteindelijk hierin
de spil vormen. Begin met een kleine groep medewerkers en breid deze na verloop van tijd uit over de gehele werkvloer.
Laat medewerkers elkaar trainen in de toepassing van tools als 5S, Visual Management en Standaard Werk. Hierdoor krijgt de
verbetercyclus steeds meer vorm.

Werk zo veel mogelijk in multidisciplinaire teams

Medewerkers van verschillende afdelingen samenbrengen verhoogt onderling begrip en leidt altijd tot betere, structurele
oplossingen. Multidisciplinaire teams zijn een belangrijk element van Lean management.

Beheers de verbetercyclus om blijvend te verbeteren

Gaat uw organisatie voor het eerst met de Lean-basistools aan de slag, dan speelt een goed gestructureerde verbetercyclus nog niet zo’n
belangrijke rol. De problemen die worden opgepakt zijn niet al te complex, net als de gebruikte Lean-tools. Maar na verloop van tijd wordt
het steeds lastiger om blijvend te verbeteren. Problemen en bijbehorende oplossingen worden steeds complexer, en een betere beheersing
van de verbetercyclus dus steeds belangrijker. Blijf in dat stadium bovendien aandacht schenken aan eenvoudige verbeteringen.

Stap 3 Borgingsfase
1

2

3
4

Creëer nieuwe routines en structuren

De nieuwe manier van werken in de organisatie moet goed worden geborgd door nieuwe routines en structuren in de
organisatie aan te brengen.

Borg de aanpak van de verbetercyclus

Borgen gebeurt op de werkvloer. Door tijd te nemen voor verbetertrajecten, tools op de werkvloer inzichtelijk te maken en
verbeteractiviteiten op te nemen in de taakomschrijving.

Erken de functie van Lean-facilitator

Deze persoon is de kennisdrager van de beschikbare Lean-tools, en faciliteert bovendien de verbetercyclus op de werkvloer.

Creëer de functie van waardestroom-manager

Om de klantgerichtheid van logistieke processen beter te beheersen, is de rol van waardestroom-manager belangrijk. Die kijkt
vanuit het perspectief van de klant naar de hele stroom. En richt deze stroom optimaal in, zodat uw organisatie aan de wensen
van de klant kan voldoen.
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Algemene aanbevelingen
1

2

Stel een externe Lean-expert aan

Het hele veranderingsproces vergt een lange adem. Uit het onderzoek blijkt dat bij logistiek dienstverleners de aandacht voor
Lean-management verslapt wanneer het druk is op de werkvloer. Ondanks het feit dat ze aandacht besteden aan bovengenoemde punten. Organisaties hebben een veranderperiode van minstens negen maanden nodig om zich nieuwe routines
echt eigen te maken. Daarom is het goed een stok achter de deur te hebben, in de vorm van een externe Lean-expert die het
veranderproces begeleidt. TLN Consultancy en L-Logic bieden samen deze rol in het Lean for Logistics-traject. Hierin wordt
een bedrijf 12-14 maanden begeleid tijdens een ‘Lean journey’.

Sta open voor cultuurverandering en begeleid deze goed

Volgens Lean management-principes gaan werken, betekent vaak dat de cultuur in de organisatie ingrijpend verandert.
De leiding krijgt een meer faciliterende rol, terwijl van alle medewerkers wordt verwacht dat ze kritisch naar de eigen werkomgeving
kijken. Continu verbeteren moet de rode draad worden in het gedrag van medewerkers op de werkvloer. Om dit te bewerkstelligen,
moeten nieuwe routines inslijten in de organisatie. En dat kost tijd.
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Begrippenlijst
Lean-instrumenten
Begrip

Definitie

5S

Het 5S-systeem streeft naar een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplaats of locatie.
In combinatie met andere Lean-tools helpt het bedrijfsprocessen op een hoger niveau te brengen. 5S bestaat
uit de volgende stappen:
Scheiden
Alleen die materialen en producten op de werkplek houden die nodig zijn.
Schikken
Alle materialen en producten een vaste (logische) plek geven.
Schoonmaken
Ervoor zorgen dat de werkplek of locatie er netjes uitziet. Schilderen of het licht maken bevordert dit.
Standaardiseren
Een systeem aanleggen om de eerste drie stappen blijvend te doorlopen. Een foto ophangen van voor en na
het opruimen maakt duidelijk hoe de situatie hoort te zijn.
Standhouden
Audits inrichten om de organisatie alert te houden. Verschillende afdelingen controleren elkaar of alles
voldoet aan het 5S-systeem en beoordelen of er verbeteringen mogelijk zijn. 5S zou bijvoorbeeld ook
onderdeel kunnen uitmaken van functioneringsgesprekken.

Visual
Management

Visual Management maakt alle processen en activiteiten in een bedrijf zichtbaar, en daarmee duidelijk voor
iedereen. De grafische weergave helpt medewerkers hun taak of activiteit juist uit te voeren. Eenvoudige
voorbeelden hiervan zijn looppaden op de vloer of de belijning van locaties waar materieel na het werk
moet worden teruggeplaatst. Visualiseren komt ook terug in andere tools binnen de Lean managementfilosofie, zoals Standaard Werk.

Standaard Werk

Standaard Werk beschrijft de taken voor een activiteit op zo’n manier dat een medewerker deze juist uitvoert.
Het bevat de werkvolgorde: eventuele procedures voor verschillende stromen. Ook de kritieke taken met
de bijbehorende kwaliteitsstandaard zijn erin aangegeven. Als dit kan, zijn hiervoor visuele controlepunten
aangeven. Een foto bijvoorbeeld, die laat zien hoe je voor een klant verschillende dozen op een pallet neerzet.

Kaizen

Kaizen wordt vaak gezien als kern van de verbetercyclus. Het betekent ‘iets uiteen halen en op een betere
manier opnieuw in elkaar zetten’. Dat wat uiteen gehaald wordt, is meestal een proces, systeem, product of
dienst. Kaizen is binnen de organisatie een dagelijkse activiteit. Het doel ervan gaat verder dan verbetering.
Het is ook een proces dat – wanneer correct uitgevoerd – de werkplaats menselijker maakt. Het elimineert
hard werk, zowel mentaal als fysiek, en leert mensen verspilling in een proces zien en elimineren. Medewerkers
van de werkvloer en (in)direct betrokkenen zijn onderdeel van een Kaizen-team of -groep.

Flow-principe

Het Flow-principe is erop gericht om de doorlooptijd van producten door het hele proces te verkorten. Deze
moeten zo veel mogelijk in beweging zijn en mogen niet stilstaan. Het betekent dus dat alle wachttijd uit het
proces moet worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de informatiestroom; deze wordt strakker gekoppeld aan
de productstroom. Experimenten laten zien dat dit een veel soepelere aansturing van processen met zich meebrengt. Een ideaal dat zeker in de logistiek niet haalbaar is, maar wel degelijk toepasbaar. Door deze kijk op
processen raken ook de verschillende subprocessen beter op elkaar afgestemd, inclusief planning. Formulieren
en producten kennen veel minder wachtrijen of -tijden.

Capaciteitsplanning
(balancering)

Voor een goed werkend Flow-principe, moet een organisatie doorgaans makkelijk kunnen schuiven met de
capaciteit op de werkvloer. Kleinere organisaties kunnen dit vaak beter zonder de planning voor capaciteit al
te veel vast te moeten leggen. Grotere organisaties zullen hier zeker meer behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld
als voor een bepaalde klant aan veel meer veiligheidseisen moet worden voldaan, en niet zomaar iedereen dit
kan doen. Dit vraagt om een goed inzicht in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Alleen dan kun je
variaties in capaciteitsvraag op de werkvloer aan.
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Begrip

Definitie

Kanban

Dit systeem is gekoppeld aan het just in time-principe. Kanban betekent letterlijk ‘kaart’. Het principe draait
dan ook om kaartjes die het signaal zijn om een proces te starten. Zo’n kaartje hoeft niet per se van papier
te zijn, er zijn vele vormen: sms-berichten, elektronische signalen etc. Een chauffeur laat een warehouse
bijvoorbeeld zo’n twee uur van tevoren weten wanneer hij verwacht aan te komen. Als bekend is dat het
orderpicken een uur duurt, met een buffertijd van een halfuur, beginnen medewerkers in het warehouse
anderhalf uur voor aankomst van de vrachtwagen met orderpicken. Zo wordt alleen een activiteit gestart
als er vraag naar is en worden wachtvoorraden geminimaliseerd. Dit betekent wel dat ze in het warehouse
vrij zeker moeten zijn hoeveel tijd het orderpicken kost.
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