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Inleiding

L

ean Six Sigma biedt een nauwgezette en gestructureerde benadering
voor het managen en verbeteren van kwaliteit en prestaties. Het is ook
erg geschikt voor het oplossen van potentieel complexe problemen.
Met Lean Six Sigma ben je in staat om de juiste gereedschappen, op de
juiste plek en op de juiste manier te gebruiken. Niet alleen voor verbeteringen maar ook bij het dagelijkse managen van activiteiten. Bij Lean Six
Sigma gaat het er eigenlijk om dat je de kernprincipes en concepten in het
DNA en het bloed van je organisatie plaatst zodat ze een natuurlijk onderdeel worden van je werkwijze.
Dit boek probeert managers en teamleiders te helpen om hun rol beter te
begrijpen en de organisatorische efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.
Als je de uitkomsten wilt veranderen, moet je je realiseren dat uitkomsten
voortkomen uit systemen. Niet de computersystemen, maar de manier
waarop mensen samenwerken en op elkaar reageren. En deze systemen
zijn het product van hoe mensen denken en zich gedragen. Dus als je de
uitkomsten wilt veranderen, zul je de systemen moeten veranderen en
om dit te kunnen doen, moet je je manier van denken veranderen. Albert
Einstein vatte de behoefte om anders te gaan denken heel goed samen:
De grote problemen die we tegenkomen, kunnen niet opgelost worden door
het denkniveau dat de problemen veroorzaakt heeft.
Lean Six Sigma-denken gaat niet over het afstoten van verliesgevende
onderdelen en ‘de eindjes aan elkaar knopen’. In plaats daarvan focust
deze benadering zich op de juiste zaken goed doen, zodat je echt waarde
toevoegt voor de klant en de organisatie effectief en efficiënt maakt.
De nadruk in dit boek ligt op DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve
en Control; definiëren, meten, analyseren, verbeteren en beheren). Dit is
de Lean Six Sigma-methode voor het verbeteren van bestaande processen
die onderdeel uitmaken van de systemen van een organisatie. Deze
methode biedt een ideale manier om je te helpen tijdens je zoektocht naar
constante verbetering.
Wanneer je een nieuw proces moet ontwikkelen, wordt de methode
Design for Six Sigma ingezet. Ook wel bekend als DMADV (Define,
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Measure, Analyse, Design en Verify; definiëren, meten, analyseren, ontwerpen en verifiëren). In hoofdstuk 12 werpen we een inleidende blik op
deze methode.

Over dit boek
Met dit boek is Lean Six Sigma gemakkelijk te begrijpen en toe te passen.
We hebben het geschreven omdat we vinden dat Lean Six Sigma organisaties van alle soorten en maten kan helpen hun prestaties te verbeteren
om tegemoet te komen aan de eisen van de klant.
Wij wilden vooral de rol van de manager belichten en een verzameling
concepten, gereedschappen en technieken aanbieden die hem of haar
helpen de taak effectiever uit te voeren. Wij wilden ook de echte synergie
laten zien die je kunt bereiken door Lean en Six Sigma te combineren. Om
één of andere reden, die niet bij de auteurs bekend is, denken mensen dat
je alleen Lean of Six Sigma kunt gebruiken, maar niet alle twee. Maar dat
zien zij verkeerd!
In dit boek kom je erachter hoe je echte synergie kunt bereiken door de
principes van Lean en Six Sigma samen toe te passen in je dagelijkse
werkzaamheden en activiteiten.

Aannamen
In Lean Six Sigma is het belangrijk om te voorkomen dat mensen, en
vooral managers, in het wilde weg conclusies gaan trekken en zomaar
ergens van uitgaan. Lean Six Sigma gaat echt over het managen op grond
van feiten. Hier volgen enkele redenen waarom wij denken dat je dit boek
hebt gekocht:

»» Je denkt erover om Lean Six Sigma toe te passen in je bedrijf of organisatie en je wilt weten waar het eigenlijk over gaat.

»» Je bedrijf voert Lean Six Sigma in en jij moet weten waar het over gaat.
Misschien ben je wel gevraagd om op een of andere manier aan een
project mee te werken.

»» Je bedrijf heeft al Lean of Six Sigma ingevoerd en je vraagt je af wat je
mist.

»» Je overweegt van baan te veranderen en denkt dat het goed zal staan op
je cv als je er op een of andere manier Lean of Six Sigma op kunt zetten.
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»»

Je studeert bijvoorbeeld bedrijfsadministratie of industriële techniek en
je beseft dat Lean Six Sigma de toekomst is.

Wij gaan er ook van uit dat je weet dat Lean Six Sigma een nauwgezette en
gestructureerde benadering vraagt om te begrijpen hoe het werk gedaan
wordt en hoe je de processen kunt verbeteren.

De pictogrammen in dit boek
In dit hele boek staan in de marge kleine symbolen, pictogrammen, die je
wijzen op speciale informatie. Zo kun je het materiaal beter begrijpen en
gebruiken. We gebruiken de volgende pictogrammen:
Houd deze belangrijke punten in de gaten als je met Lean Six Sigma aan
de slag gaat. Dit pictogram benadrukt vaak een essentieel onderdeel van
Lean Six Sigma.

TIP

VOORBEELD

Houd het doel in de gaten. Hier vind je tips en trucs zodat je het meeste uit
Lean Six Sigma kunt halen.

Door het hele boek heen beschrijven we waargebeurde verhalen over
bedrijven die Lean Six Sigma hebben ingevoerd. We delen ook ware verhalen als er iets fout is gegaan, zodat je van de fouten van anderen kunt
leren.
Dit pictogram geeft mogelijke valkuilen aan, die je beter kunt vermijden.

PAS OP
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Hoe je dit boek gebruikt
In theorie begin je te lezen bij het begin, maar met een Voor Dummies-boek
kun je overal beginnen waar je maar wilt. Elk deel, en zelfs elk hoofdstuk,
staat op zichzelf. Dit betekent dat je kunt beginnen in het deel of hoofdstuk waarin je het meest geïnteresseerd bent.
Dat gezegd hebbende, is het logisch dat als je nog niets over het onderwerp weet, je aan het begin begint. Hoe dan ook staan er in het hele boek
veel verwijzingen, zodat je ziet hoe alles in elkaar past en je de onderwerpen in de juiste context kunt plaatsen.
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IN DIT DEEL . . .

Krijg je vat op de basisbegrippen van Lean-denken en Six Sigma,
zodat je begrijpt wat ze betekenen en wat ze niet betekenen.
Krijg je een duidelijker beeld van de synergie die ontstaat door
het samenvoegen van de twee disciplines tot Lean Six Sigma en
begrijp je de belangrijkste beginselen die aan de benadering ten
grondslag liggen.
Onderzoek je wat de meest gebruikte procesverbetermethode
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) voor
betekenis heeft in Lean Six Sigma.
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IN DIT HOOFDSTUK

Het Toyota-productiesysteem zorgt voor
een meevaller
De beginselen van ‘Lean’ en ‘Six Sigma’
Lean Six Sigma in je bedrijf toepassen

Hoofdstuk 1

De definitie van
Lean Six Sigma

I

n dit boek bespreken we de gereedschappen en technieken die je kunnen
helpen om echte verbeteringen aan te brengen in je bedrijf. In dit hoofdstuk willen we je op een andere manier laten denken, zodat je de smaak
van verandering te pakken krijgt. We zullen kijken naar de belangrijkste
concepten achter het Lean-denken en Six Sigma en zullen enkele termen
introduceren om je op weg te helpen.

Lean-denken: een introductie
Lean-denken richt zich op het vermeerderen van de waarde voor de klant,
door het verbeteren en versoepelen van de processtroom (zie hoofdstuk
11) en het elimineren van verspilling (zoals besproken in hoofdstuk 9).
Sinds de eerste productielijn van Henry Ford is in de loop van de tijd vanuit diverse bronnen bijgedragen aan de ontwikkeling van het Lean-denken. Een groot deel van de ontwikkeling komt echter op naam van Toyota, vanwege het Toyota-productiesysteem (TPS). Toyota bouwde de
productie-ideeën van Ford verder uit en veranderde hoog volume en weinig variëteit in veel variëteit en weinig volume.

Hoofdstuk 1  De definitie van Lean Six Sigma
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