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Eerst met de     
mensen beginnen
Betrek en beloon medewerkers bij verbetertraject

Continu verbeteren – starten bij de mens of 

bij het proces? Dat was het thema van de 

jaarbijeenkomst georganiseerd door de 

PAVO en VMT. Het was vrij snel duidelijk 

dat starten met de mens veel voordelen 

heeft, zoals een grotere betrokkenheid bij 

het traject. Maar, zo blijkt uit de verhalen, 

De rol van de leiding, informatie delen en belonen bij behaalde 
resultaten zijn belangrijk voor de betrokkenheid van het perso-
neel bij een verbetertraject. “geef de Dimmers meer aandacht.”

geld”, vertelt René Kindervater van consul-

tancybureau Van Lente & de Vos. “Zeker 

het middenmanagement zit bij het traject 

in een spagaat tussen de directie en de 

werkvloer. Zij moeten commitment krijgen 

van de directie en medewerking krijgen 

van de werkvloer”, aldus Kindervater. Bij 

Van Lente & de Vos focussen ze op twee 

trajecten WCM en WCL, manufacturing en 

leadership. 

Taart
United Coffee, koffiebrander en -ver-

de implementatie begint vaak met de pro-

ceskant. SMED, 5S en Kaizen zijn zichtba-

re elementen in een verbetertraject. Maar 

hoe krijg je de mensen in de organisatie 

betrokken bij een verbetertraject? Zo mak-

kelijk is het niet om een cultuurverande-

ring teweeg te brengen. “Dat kost tijd en 
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rené kindervater liet de aanwezigen een oefening doen om uit hun comfortzone te treden.
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Heleon Group   Holstaal BV
Vierlinghstraat 10   4251 LC    Werkendam   Nederland

Tel: (+31) 183-679860   www.heleon-group.com

De Heleon Group staat voor synergie 

in hoogwaardige procescomponenten 

voor de Voedingsmiddelen- en  

Farmaceutische-industrie.  
 

Naast een uitgebreid componentenpro-

gramma beschikt de Heleon Group over 

een zeer uitgebreide voorraad  buizen en 

fittingen. Ook klantspecifieke onderdelen 

kunnen door ons vervaardigd worden. Dit 

optimale pakket kan ook uw project tot 

een succes maken. Graag denken we met u 

mee en ontwikkelen samen met u de meest 

effectieve toepassingen en oplossingen. 

Ontdek de kracht van de Heleon Group.

Roestvaststalen buizen en fittingen - sanitaire koppelingen - afsluiters - slangen - filters en andere armaturen voor de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie

Synergie in roestvaststaal

Mengen ...

Geavanceerde stortgoedtechnologie

CH-8105 Regensdorf
T +41 (0)44 871 36 36

FR-95100 Argenteuil
T +33 (0)1 39 98 29 29

www.gericke.net

Singapore 787813
T +65 64 52 81 33 

GB-Ashton-under-Lyne
Lancashire, OL6 7DJ
T +44 (0)161 344 1140

DE-78239 Rielasingen
T +49 (0)7731 92 90 

NL-3870 CA Hoevelaken
T +31 (0)33 25 42 100

gericke.nl@gericke.net

... transporteren, doseren, breken, zeven: GERICKE 

beschikt over de kennis en de technieken voor iedere 

denkbare processtap of totaaloplossing. Wij leveren al 

meer dan 115 jaar machines en complete systemen als 

optimale toepassing in stortgoed gerelateerde processen.  

Wij bieden u onze kennis en kwaliteit in com binatie met 

onze betrouwbaarheid, effi ciënte en wereldwijde service.
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lijn welke stilstand waar invloed op heeft.” 

Volgens Hermes-Mies is het belangrijk de 

mensen te laten ervaren dat de juistheid 

van de gegevens essentieel is om de juiste 

conclusies te kunnen trekken en om de 

juiste acties uit te kunnen zetten. “Dan 

krijg je makkelijker iets bij een ander 

gedaan.”

Dimmers zijn de mensen die denken in 

mogelijkheden. Dippers denken in proble-

men. “Stimuleer de Dimmers door ze meer 

spreektijd en aandacht te geven. Dit helpt 

de Dippers om anders te denken”, advi-

seert Hermes-Mies. De manager operati-

ons is ook voor vieren met taart, maar dan 

alleen voor het team dat het werk heeft 

verzet, niet voor het hele bedrijf. “Wat 

gezonde strijd is goed”, lacht ze.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt 

door:

ni, bracht voor het verbetertraject eerst de 

verliezen in kaart. Ze deelde de verliezen 

in negen categorieën in: overproductie, 

wachten, voorraden, afkeur, transport, 

beweging, overprocessing, informatie en 

talent. Door deze verliezen in kaart te 

brengen, had ze binnen drie weken al 

resultaat. Dit creëerde draagvlak bij de rest 

van de organisatie om verder te gaan met 

het traject. Haar advies? “Begin met regis-

traties aan de lijn. Tegelijkertijd moet je 

dagelijks oefenen met de mensen van de 

pakker, startte in 2010 met een verbetertra-

ject. Het bedrijf begon met het basisniveau 

van de medewerkers structureel te verbete-

ren. “Het is belangrijk dat de leiding men-

sen uitdaagt om buiten hun comfortzone te 

treden. Mensen zijn niet zo vaak zelfstar-

tend”, verklaart Mark Brugmans, manager 

productie bij United Coffee. Volgens Brug-

mans is het belangrijk om de successen te 

vieren. “Toen we duizend actiepunten 

hadden opgelost, hebben we het uitge-

breid gevierd met taart. We hebben ook de 

kantine beplakt met alle 1000 acties. Daar 

hebben we veel positieve reacties op 

gekregen.”

Brugmans geeft aan dat waardering ook zit 

in het belonen van goede ideeën door ze 

uit te voeren. Hij geeft een voorbeeld van 

twee medewerkers die een idee hadden 

om meer ruimte op hun werkplek te creë-

ren. Deze investering werd goedgekeurd. 

“Toen de aanpassingen waren uitgevoerd, 

kreeg ik een kaart op mijn bureau met de 

tekst: bedankt dat we dit mochten doen. 

Zo’n kaart is naar mijn mening het hoogst 

haalbare dat je kunt bereiken wat betreft 

continu verbeteren.” 

Stimuleer Dimmers   
Madelon Hermes-Mies, manager operati-

ons bij convenience food producent Qizi-

• Dionne irving •

Speedy kaizen

Consultant Richard Kreischer vertelde tijdens het congres over de 10 belangrijkste valkuilen bij het 
oplossen van speedy kaizens. Het is aan te raden om in het begin van het verbeterprogramma makke-
lijke kaizens te kiezen zodat medewerkers zich kunnen bekwamen in de kaizen techniek. Volgens 
Kreischer is het belangrijk om eerst aandacht te geven aan het oplossen van de dagelijkse irritatie-
bronnen die medewerkers ervaren. “Hiermee creëer je draagvlak voor het continu verbeteren.” Alvo-
rens te starten met het analyseren van een probleem, is het van belang dat het gehele kaizen team de 
werking van het mechanisme begrijpt en de belangrijke procespunten met de daarbij behorende 
basiscondities daarin weet te herkennen. Een andere valkuil die volgens Kreischer vaak voorkomt is 
dat het team geen SMART-doelstelling formuleert. Hij gaf ook een voorbeeld over het verschil in taal-
gebruik bij het formuleren van doelstellingen op verschillende lagen in het bedrijf. “Het management 
spreekt bijvoorbeeld over the cost of non-quality, het middenkader over afval per kilogram productie en 
de werkvloer over het aantal emmers afval per dag. De kaizen doelstelling moet afgestemd zijn op het 
probleem dat dient te worden opgelost.

De presentatie van royal mosa was een duopresentatie van de productieleider en de operator.
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