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Voorwoord
Als twee biotopen elkaar ontmoeten, kunnen er variaties en
nieuwe soorten ontstaan, zo heb ik begrepen. Dat lijkt in dit boekje
te zijn gebeurd. Bowine Wijffels en Linda Louwissen laten zien dat
zowel de Lean methode als de Biomimicry benadering een nieuwe
stap kunnen maken. Een symbiose tussen deze twee overtuigingen
maakt dat Lean zich verder ontwikkelt dan de focus op alleen de
klant en het laat zien dat Biomimicry gebruik kan maken van een
bestaand en logisch verbetermodel voor bedrijven. Zoals de
auteurs zelf ook zeggen, wij stappen over naar een nieuw
paradigma van focus op efficiency naar meervoudige waarde
creatie. Als je bedrijfsfilosofie niet klopt of wanneer je enkel naar je
klanten luistert, kun je verschrikkelijke zaken verrichten voor alle
andere stakeholders. Met de klassieke Lean methode kun je dat
ook nog eens op een hele zeer efficiënte manier doen. Echter de
natuur gedijt niet als het zich alleen maar richt op het voorkomen
van verspilling of eenzijdige efficiency. De natuur werkt in termen
van balans en van overvloed. Een organisme kan alleen maar
voortbestaan als het in harmonie leeft met haar eigen ecosysteem.
De principes van Janine Benyus laten zien dat niks statisch is. Als je
geen oog heb voor de veranderingen in jouw omgeving en niet mee
evolueert, overleef je niet.
Met het boek 'Tien ideeën voor Circu-Lean organiseren' is de eerste
stap gezet voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een
handelingsperspectief. Ik kan niet wachten op de volgende versie
met tien voorbeelden van een Circu-Lean(e) organisatie.
Dit boekje bewijst dat iets niet groot hoeft te zijn om impact te
kunnen hebben maken. De essentie van wat Lean en Biomimicry
van elkaar kunnen leren staat weer gegeven in een beperkt aantal
pagina’s en in helder en duidelijke taal. Een aanrader!
Guido Braam (Directeur Powered by Meaning group)
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Een nieuw economisch paradigma
In de eerste helft van de vorige eeuw was de industriële logica
dominant. Het denken over operationele processen en hun
besturing stond in het teken van verhoging van efficiëntie. In de
tweede helft van de vorige eeuw ontstond een dienstverlenendeen kenniseconomie en startte het denken over de interne
organisatie al veel meer bij de klant. De wensen van de klant
kwamen meer voorop te staan. Daarna volgden de invloeden van
de kennis- of innovatiesamenleving met weer een eigen blik op de
samenleving. Al deze tijdperken hebben hun eigen paradigma’s en
vanuit deze paradigma´s zijn werkwijzen ontstaan.
Lean in de circulaire economie
De samenleving staat aan het begin van een nieuw tijdperk, we
zitten in de transitie naar een circulaire economie, een duurzaam
houdbare economie. In het kader van dit boekje, bedoelen we daar
een economie mee die zo min mogelijk negatieve impact heeft op
generaties na ons of op mensen elders op de wereld. Wij bedoelen
er een samenleving mee die als aspiratie heeft haar leefomgeving
in tact te laten of waar mogelijk zelfs beter achter te laten voor
volgende generaties. Duurzaam in onze ogen is niet veel anders
dan respectvol zijn. Zowel naar de natuur als naar mensen. Hier en
nu, maar ook daar en straks. Met andere woorden: we wensen een
economie die zorgt voor welvaart en welzijn van mensen en die
tegelijk de grenzen van de draagkracht en daarmee ook ander
leven op Aarde respecteert (zie Kate Raworth, The Doughnut
Economy 2017).
De Lean-aanpak (voor het verbeteren van bedrijfs- en
organisatieprocessen) ontwikkelde zich succesvol in het industriële
en dienstverlenende tijdperk. Hierin stond het lineaire denken
centraal en dat is in Lean goed terug te zien. Kan Lean zich
aanpassen aan het nieuwe paradigma en een rol spelen in de
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transitie naar dit nieuwe tijdperk? Kunnen we met Lean de
prestaties van een bedrijf verbeteren en tegelijkertijd processen en
organisaties creëren die in harmonie zijn met alle natuurlijke
processen op aarde? Vragen waarop Linda Louwissen (Lean
consultant) liep te broeden toen ze in contact kwam met
‘Biomimicry’. Biomimicry is een benadering die gebaseerd is op
wetmatigheden uit de natuur die ook toe te passen is op
bedrijfsprocessen. Vanuit deze gedachte zocht Linda contact met
Bowine Wijffels (Nature-Wise en samenwerkingspartner van
Stichting BiomimicryNL).
Een verrassende dialoog rond tien bedrijfsvragen
Kunnen we aan de hand van de tien belangrijkste klantvragen uit
de Lean praktijk met Biomimicry een nieuw perspectief
ontwikkelen op de Lean aanpak? Daarmee Lean geschikt maken
voor een circulaire wereld en het Biomimicry gedachtegoed
toegankelijk maken voor bedrijven. Vanuit dit idee begonnen Linda
Louwissen en Bowine Wijffels aan een gezamenlijke zoektocht. Het
werd een zoektocht met hier en daar stevige hoofdbrekens maar
vooral met nieuwe inzichten voor beiden. Soms verstonden we
elkaars taal niet, soms zochten we naar woorden om inzichten
duidelijk te maken. Dat leverde mooie nieuwe perspectieven op die
we in dit boekje hebben opgeschreven. Maar eerst iets over Lean
en Biomimicry.
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Biomimicry in het kort
Het woord ‘Biomimicry’ roept vaak in eerste instantie vragen op
maar zal in de loop van dit boekje zeker meer betekenis gaan
krijgen. Biomimicry is de kunst en wetenschap van het benutten
van design principes uit de natuur voor de ontwikkeling van
duurzame producten, diensten en organisaties. Het kernidee van
Biomimicry (Bios = leven en Mimesis = navolgen) is dat talloze
organismen in hun ontwikkeling tot strategieën zijn gekomen die
passen bij de omstandigheden op Aarde. Daarmee weten ze
succesvol te overleven. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van
een rimpelige huid van de Afrikaanse olifant. Hierdoor kan het dier
zich beter koelen. Behalve heel vernuftig, zijn dit ook duurzame
strategieën waar we veel van kunnen leren. Het gaat overigens niet
alleen om producten maar ook diensten en organisaties kunnen
inspiratie opdoen in de natuur. De natuur ‘experimenteert’ al
miljarden jaren met technieken en processen gericht op
continuïteit en duurzaamheid. Daaraan heeft de Biomimicry
benadering drie basisgedachten ontleend. In het kort gaat het om;
1.

2.
3.

Respectvol omgaan met zowel medesoorten als de
leefomgeving op onze Aarde en streven naar duurzaam
samenleven en samenwerken (Ethos).
Besef dat wij evenals andere soorten op Aarde ook
natuur zijn: wij zijn natuur (Re-connect).
Benutten van de zes basisprincipes waarop het leven
ontworpen is, design baseren op de Life’s Principles
(Emulate).
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Uiteraard is het lastig om bedrijven en natuur met elkaar te
vergelijken en het gaat er niet om dat je dieren of planten in hun
gedrag gaat kopiëren. Ook gebruikt Biomimicry de natuur niet als
metafoor. Het gaat om het zoeken naar de succesvolle
basisprincipes waarlangs het leven is georganiseerd en van
vandaaruit kritisch kijken naar de principes die de basis vormen van
de organisatie van bedrijven.
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De basis principes
De basis voor Biomimicry is al in de jaren ‘80 gelegd door de
Amerikaanse Biologe Janine Benyus. Vanuit onderzoek heeft de
wetenschap ontdekt dat er zes belangrijke strategieën zijn die alle
organismen toepassen.
Deze zogenaamde Life’s Principles helpen om succesvol te
overleven op onze planeet. Ze laten zien dat de natuur zorgt voor
duurzaamheid en daarmee voor continuïteit. Het zijn de
succesfactoren van het leven.
De Life’s Principles zijn beschreven door Biomimicry3.8, de
Amerikaanse organisatie waar Janine Benyus de grondlegster van
is. In het kader van dit boekje kiezen we ervoor de principes slechts
in grote lijnen te behandelen. Wil je er meer van weten?
Zie: www.Biomimicrynl.org
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De zes Life’s Principles
Hoofdprincipes
1.

Wees goed
afgestemd op
je lokale
omgeving

2.

Gebruik
levensvriendelijke chemie

3.

Ga efficiënt om
met
grondstoffen

4.

Integreer
ontwikkeling
met groei
Evolueren om
te overleven

5.

6.

Pas je aan
veranderende
omstandigheden aan

Sub-principes
Maak gebruik van cyclische processen.
Gebruik makkelijk beschikbare
materialen en energie.
Gebruik feedbackloops.
Ontwikkel coöperatieve relaties.
Breek producten af in goedaardige
bestanddelen.
Bouw selectief met een klein aantal
elementen.
Gebruik chemie op water basis.
Gebruik lage energie processen.
Gebruik multifunctioneel design.
Recycle alle materialen.
Laat vorm functie volgen.
Gebruik zelforganisatie.
Bouw bottom-up.
Combineer modulaire componenten.
Gebruik beproefde strategieën.
Integreer het onverwachte.
Herschik informatie.
Incorporeer diversiteit.
Behoud functionaliteit door
zelfvernieuwing.
Realiseer veerkracht door variatie,
redundancy (overtolligheid) en
decentralisatie.

11

Lean in het kort
Lean is een filosofie gericht op het werken en denken vanuit
continu leren en dagelijkse verbeteringen met het oog op het
bieden van waarde voor de klant. De klant staat centraal en in een
Lean-organisatie is de sturing dus gericht op het creëren van
klantwaarde. Er is een centrale focus op het proces (hoe worden de
resultaten geleverd) en op de ontwikkeling van medewerkers.
Lean is bij veel mensen bekend om de vele technische en logistieke
tools, bedoeld om verspillingen in bedrijven te verwijderen. Echter
de oorspronkelijke filosofie omvat veel meer. Wereldwijd is vooral
het Toyota Productie Systeem (TPS) bekend. Dit systeem omvat de
Lean-grondbeginselen ten aanzien van visie, samenwerking en
management. De 14 Lean-grondbeginselen staan gedetailleerd
beschreven in The Toyota Way – Jeffrey K. Liker (2004) en zijn door
hen gebundeld in vier niveaus (het 4P-Model).
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Filosofie, Lange Termijn

Managementbeslissingen
baseren op een lange termijn
filosofie, zelfs als dat ten koste
gaat van financiële doelstellingen
op de korte termijn.

Proces, Verminder
Verspillingen

Aandacht geven aan het
elimineren van verspillingen uit
de processen. De focus ligt op
doorlooptijden en kwaliteit. Het
werktempo van het proces wordt
ingericht vanuit de vraag van de
klant.

Mensen & Partners,
Respecteer – Groei

Werken vanuit respect voor
medewerkers en leveranciers,
vanuit het elkaar helpen met
verbeteren. Ontwikkel leiders die
de processen begrijpen en de
filosofie uitdragen.

Oplossen van problemen,
Continu verbeteren –
Lerende organisatie

Een lerende organisatie creëren
vanuit voortdurende reflectie en
continu verbeteren, waarbij de
‘werkvloer’ wordt benut om
problemen echt te begrijpen.
Beslissingen zorgvuldig nemen op
basis van consensus en daarna
snel uitvoeren
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Lean-principes in praktijk
De grondbeginselen van Lean behandelen de visie en het
management van een bedrijf. Om de Lean-filosofie in de praktijk
toe te kunnen passen, zijn de vijf principes; Waarde,
Waardestroom, Flow, Pull en Perfectie ontwikkeld. Deze principes
van Lean zijn eenvoudig weergegeven in het bekende ‘Leanhuis’,
destijds door Toyota ontwikkeld. De principes Flow, Pull en
Perfectie richten zich op het verbeteren van de kwaliteit en
tijdigheid en het creëren van een continu lerende organisatie. De
ondergrond bestaat uit de 14 grondbeginselen van de organisatie,
samengevat in de 4 niveaus.

De vijf principes zijn uitgewerkt in vele praktische tools en
technieken die helpen om klantwaarde te leveren en verspillingen
te elimineren.
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1. Bepaal de Waarde: zoals deze door de klant gezien wordt. Ken
de behoefte van de klant.
2. Identificeer de Waardestroom: alle activiteiten die uitgevoerd
worden om klantwaarde (product of dienst) te leveren.
3. Creëer Flow: laat de producten of diensten stromen, zonder
obstakels. Verkort de doorlooptijd en verhoog de kwaliteit.
Elimineer verspillingen.
4. Produceer op vraag van de klant, Pull: zorg dat de processen
niet geduwd maar door het proces getrokken worden, op basis
van de vraag.
5. Streef naar Perfectie: creëer een cultuur van continu
verbeteren.
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Tien klantvragen
Dit hoofdstuk is opgehangen aan tien veelvoorkomende
bedrijfsvragen uit de Lean praktijk. Elke vraag is aanleiding voor een
verkenning rond de vraag hoe de principes van Biomimicry een
aanvulling kunnen zijn op de Lean aanpak.
Na elke klantvraag geeft eerst Linda antwoorden vanuit Lean,
daarna beschrijft Bowine de ideeën vanuit Biomimicry. Vervolgens
trekken we een gezamenlijke conclusie en geven we waar mogelijk
een voorbeeld. De antwoorden die we geven zijn wat ons betreft
verre van compleet. Het zijn slechts de zaadjes waaruit een nieuwe
aanpak voor Circu-Lean kan ontstaan. Zaadjes hebben grond nodig.
En water. Daarom brengen we ze vast in de wereld zodat er op
meer plekken iets moois kan groeien en we elkaar kunnen
‘bestuiven’. Doel is te werken aan een meer circulaire economie.
Circu-Lean werken dus. De klantvragen die we bespreken zijn te
verbinden aan de vijf basisprincipes van Lean.
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Klantvraag 1
Men is niet tevreden over onze producten en we verliezen klanten.
Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie beter kan aansluiten bij de
wensen van de klanten?
Linda (Lean)
Het beter willen aansluiten bij de vraag van de klant is een wens die
meestal van de afdeling sales, marketing of van de
kwaliteitsmedewerkers komt. Zij pikken de vraag op. Echter voor
het verbeteren van de relatie tussen het bedrijf en de klant, is het
belangrijk dat de héle organisatie meedoet. Daarvoor is belangrijk
dat de verbinding met de klant in het hele bedrijf wordt gevoeld. In
de praktijk zie ik echter dat de feedback (wensen, vragen, klachten)
van klanten onvoldoende of niet snel genoeg bij de juiste
medewerkers terecht komt. Rapportages komen slechts één keer
per maand bij de medewerkers terecht en klachten worden
summier besproken met betrokken afdelingen. Alleen vanuit de
feedback van de klant kan de vertaalslag gemaakt worden naar de
interne kwaliteitseisen en kan continu het onderscheidend
vermogen geoptimaliseerd worden.
Echt luisteren
Uiteindelijk bepaalt de klant de waarde van een product of dienst,
door het wel of niet te gebruiken. Alles waar de klant niet voor wil
betalen, zien we vanuit Lean als verspilling. Het puur en alleen
leveren van waarde voor de klant (of eindgebruikers) is wat mij
betreft dan ook het startpunt van verbeterprocessen. Het begint
dus bij luisteren naar de klant. Vanuit mijn praktijk zie ik echter dat
het startpunt vaak ligt bij het interne proces. Daardoor gaat de
aandacht eenzijdig naar het elimineren van verspillingen in het
bestaande werkproces zonder het perspectief van de klant scherp
te hebben.
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Een voorbeeld is het versnellen van digitale werkprocessen en het
zoveel mogelijk versimpelen van digitale formulieren. Daar wordt
tijd mee bespaard (efficiency). Echter er wordt niet onderzocht of
het werkproces of het formulier überhaupt nog wel nodig is. Ook is
er beperkt aandacht voor het aanpassen van producten en
diensten aan trends in de markt. In de Lean-praktijk is er vaak nog
teveel focus op het interne proces waarbij de terugkoppeling naar
de klant en het vergroten van klantwaarde wordt vergeten. Wat
kan een perspectief uit de natuur bijdragen?
Bowine (Biomimicry)
In de natuur zijn er natuurlijk geen bedrijven en klanten maar er
zijn veel strategieën ontwikkeld om te reageren op veranderingen
in de lokale omgeving. Een plant of dier die niet reageert op
veranderingen in de omgeving overleeft simpelweg niet.
In het voorjaar groeien planten en komen ze in bloei. De prikkel tot
deze ontwikkeling komt van buiten. In dit geval gaat het om een
combinatie van temperatuur en daglengte (hoeveelheid uren licht
op een dag) die maakt dat een plant na een winterrust opeens
bladeren, stengels en bloemen gaat maken. En er moeten
voldoende voedingsstoffen en water zijn. Te hoge temperatuur
stopt de groei weer, evenals een tekort aan water. Denk maar aan
het gras: dat hoef je in hete droge periodes nauwelijks te maaien.
Het regelmechanisme rondom groei in een plant wordt gestuurd
door feedbackloops.
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Planten reageren op lokale omstandigheden. In de Alpen leidt veel
UV straling tot diepere bloemkleuren als vorm van bescherming.
Feedbackloops
Dieren en planten gebruiken zintuigen en reageren op wat ze
waarnemen. Voor sommige processen gaat dat afstemmen op
prikkels uit de lokale omgeving onbewust via een automatisch
regelmechanisme, soms is het een bewuste actie. In beide gevallen
is er sprake van een feedbackloop. De loop is de gehele cyclus van
waarnemen (signaal opvangen), doorgeven (signaal omzetten in
prikkel en het impuls doorgeven) en reageren (respons verzorgen).
De natuur kent veel feedbackloops. Het krijgen van kippenvel
bijvoorbeeld als reactie op een lage temperatuur, geregistreerd
door zintuigen in de huid bijvoorbeeld. Of het leren van jonge
wolvenwelpjes in het spel. Het gebruik van feedbackloops is één
van de sub-principes van Life’s Principle 1 (zie schema blz 9); Goed
afgestemd zijn op de lokale omgeving.
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Wanneer ik in organisaties of bedrijven vraag naar essentiële
bedrijfsprocessen, dan komt hier snel een antwoord op. Vraag ik
echter naar de essentiële feedbackloops die daarbij horen, dan
blijkt men zich dat zelden af te vragen. De koppeling van de
stappen in het bedrijfsproces met buiten en sturing op voor de
klant belangrijke waarden ontbreekt.
Conclusie & voorbeeld
Feedbackloops zijn belangrijke regelmechanismen in de natuur. We
leren van de natuur dat effectieve feedback korte en gesloten loops
zijn. Vertaald naar organisaties en bedrijven betekent dit dat
feedbackloops zo dicht mogelijk op het bedrijfsproces moeten
liggen en dat signalen zo snel en doelmatig mogelijk moeten
worden doorgegeven. Het enkel verzamelen van informatie is maar
een ‘halve’ feedbackloop. Er moet ook een reactie komen.
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Ten aanzien van de klanttevredenheid kunnen marges
geformuleerd worden waarbinnen het proces moet blijven.
Feedbackloops vormen vervolgens een regelmechanisme van
bijsturing. De natuur leert ons dat het hebben van feedbackloops
een overlevingsmechanisme is. Het inbouwen van een sluitende
feedbackloop is al een bekend Lean instrument maar kan binnen
Lean een nog dominanter onderwerp zijn.
Voorbeeld – De dagstart
Een goede ‘dag-start’ is een mooi voorbeeld van een geïntegreerde
feedbackloop waarbij de wens van de klant centraal staat. Een
‘dag-start’ is een zeer korte (maximaal 15 minuten) dagelijkse
verbetersessie waarop medewerkers (afvaardiging van alle
disciplines die in het werkproces nodig zijn om een klant te leveren)
de resultaten van hun werk delen en verbeteren. Uitgangspunt is
dat ervaringen met klanten direct in alle dag-starts gedeeld worden
zodat iedere medewerker weet of alles richting de klant goed is
gegaan. Wat niet goed ging, kan worden aangepast zodat het een
volgende keer wel goed gaat. De communicatie over de klant gaat
hiermee snel en niet via teamleiders of afdelingshoofden. Dat leidt
tot een grotere betrokkenheid en ook tot verbetering van de
tevredenheid van de klant.
Een fabrikant die dagelijks met al haar medewerkers deelt welke
orders de vorige dag goed geleverd zijn en welke niet, zorgt voor de
juiste informatie. Tot diep in de organisatie is iedereen snel op de
hoogte van eventuele problemen in de leveringen naar klanten.
Uitvoerende medewerkers worden betrokken bij het zoeken naar
oorzaken van problemen en het bedenken van verbeteringen voor
de volgende keer. En er wordt vooruit gekeken in de planning, om
te sturen en problemen te voorkomen. Hiermee is de feedbackloop
rond.
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Klantvraag 2
De economie verandert snel richting een circulaire economie. Hoe
kan ik op lange termijn hoge klantwaarde leveren met
tegelijkertijd weinig impact op het milieu?
Linda (Lean)
Een nieuwe verpakking voor een product kan waarde opleveren
voor de klant maar tegelijk negatieve gevolgen hebben voor de
omgeving, doordat het schadelijke stoffen bevat wanneer het
materiaal afbreekt. Die gevolgen zijn niet direct voelbaar voor de
klant, maar wel voor het milieu. Het verhogen van klantwaarde
gaat in de praktijk nog vaak gepaard met schade aan mens of
omgeving. Dat is in conflict met zowel de filosofie van Lean als met
mijn persoonlijke drijfveren. De Japanse Leanvakman Katsuhiko
Eguchi, spreekt over ‘Monozukuri’ ofwel ‘de kunst van dingen
maken’. Hij zegt; “We moeten daarbij leren van de manier waarop
wij zelf en de natuur zijn ontstaan. Die ontwikkeling was niet
willekeurig, maar volgt de natuurwetten. Bij elke vorm van
ondernemen zou het vergroten van tevredenheid en geluk voorop
moeten staan en niet het verdienen van geld. Succes volgt
automatisch als je de natuurwetten volgt. Dit geldt ook voor de
ontwikkeling van een Lean productiesysteem”.
Duurzaam & circulair
Bij het zoeken naar meer klantwaarde valt op dat duurzaamheid
regelmatig geen expliciete aandacht krijgt. Duurzaamheid lijkt iets
waar je aanvullend voor kunt kiezen. Wat mij betreft is het de
uitdaging om duurzame klantwaarde te leveren in een gezond
verdienmodel. Ook omdat klanten er meer om vragen. Er zijn vaak
veel meer mogelijkheden dan je denkt.
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We zitten midden in de transitie van een lineaire naar een circulaire
economie waarin het gaat om het voorkomen van
grondstofverliezen en vervuiling, onder andere door het ‘in de
kringloop houden’ van grondstoffen. Als we onze lineaire ‘takemake-waste’ economie kunnen vervangen door een circulaire
economie, dan scheelt dat bovendien veel energiegebruik in de
keten. Grondstoffen hergebruiken is in veel gevallen energieeffectiever. Het vraagt wel om een herontwerp van processen. Wat
leren we hierbij van de natuur?
Bowine (Biomimicry)
Hebben bomen ook een voetafdruk? Of vogels op hun trektocht?
Natuurlijk gebruiken zij brandstoffen en ademen gassen uit, echter
deze stoffen worden weer in de natuurlijke kringlopen opgenomen.
Bomen produceren overdag zuurstof en geven dit af aan de lucht,
vogels gebruiken veel zuurstof tijdens hun vlucht. Zij ademen op
hun beurt CO2 uit dat weer als grondstof dient voor de
fotosynthese van
bomen. Daarmee is
de cirkel rond. In de
natuur is
circulariteit de
norm. Niet-circulair
bestaat
eenvoudigweg niet,
omdat
ongelimiteerde
groei niet kan
bestaan in een
gelimiteerd
systeem. Onze aarde is begrensd en daarmee zit er dus een grens
aan de hoeveelheid stoffen die gebruikt kunnen worden.
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Circulair is levensvriendelijk
Van eischalen tot de groene bast van een kastanje, van schil tot
noot. Wat al deze verpakkingsmaterialen uit de natuur gemeen
hebben, is dat ze gemaakt zijn voor zolang als nodig is en
vervaardigd met behulp van een levensvriendelijk proces.
Verpakkingen in de natuur zijn nooit ‘waste’ maar dragen bij aan
nieuw leven door voeding te zijn, of een schuilplek.
De natuur beperkt zich tot een aantal bouwstenen (met name de
chemische elementen C,H,O en nog wat andere mineralen).
Wij mensen benutten het
hele periodieke systeem en
de meeste stoffen die wij
gebruiken zijn niet goed
afbreekbaar. Dat levert
grote beperkingen op voor
de herbruikbaarheid. Het
recyclen is dan feitelijk
eerder een proces van
‘down-cycling’. Plastic
zakken worden
bijvoorbeeld tot
‘straatmeubilair’ geperst en
organisch restafval vormt
brandstof. Echt circulair
wordt het pas als we ons beperken tot de wel afbreekbare en
levensvriendelijke stoffen. Dat stelt ons in staat om hier opnieuw
hoogwaardige producten van te maken.
De tijgerspin gebruikt levensvriendelijke
chemie voor het bouwen van een web.
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Levensvriendelijke chemie wil overigens niet zeggen dat er geen gif
is. Dit gif (zoals slangengif) is echter afbreekbaar.
Levensvriendelijke chemie draagt bij aan circulariteit. Het gebruik
van levensvriendelijke chemie is Life’s Principle 2 (zie schema blz 9).
Conclusie & voorbeeld
Duurzaamheid gaat over het zo achterlaten van de aarde dat de
generaties na ons ook kunnen leven en ondernemen. Het is de
kunst om de wens de klant te bedienen te koppelen aan het
beperkt houden van de voetafdruk. Beperken van afval of zorgen
dat afval een herbestemming krijgt, is niet genoeg. Soms is een
herontwerp nodig, zoals bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal van
hennep maken of muren van geperst hout met schimmelcultures.
Niet alleen afbreekbaar, maar bovendien vrij van gifstoffen en
beter voor de luchtkwaliteit. De circulaire economie vraagt veel
creativiteit in het verbinden van klantwaarde aan een
businessmodel dat ook vriendelijk is voor onze leefomgeving. Het
gebruik van eenvoudig afbreekbare materialen (beperkte
hoeveelheid chemische elementen) en modulair bouwen is een
goede werkwijze.
Voorbeelden – Duurzame klantwaarde en geld verdienen gaan
samen
 Een groot woonwarenhuis dat kiest voor een circulaire
bedrijfsvoering. Dat doet ze door stofoverschotten van aflopende
collecties te benutten voor nieuwe textielcollecties, door
meubels ook op te knappen en tweedehands aan te bieden, door
het maken van keukenproducten van gerecyclede petflessen en
door het gebruiken van gebruikt glas. Ook kiest zij voor het
ontwerpen van producten die volledig gemaakt zijn van FSC®gecertificeerd hout.

25

 Banken die verduurzaming stimuleren. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door het aanbieden van een hypotheekrente die gekoppeld is aan
de mate van duurzaamheid van de woning; des te duurzamer,
des te lager de rente.
 Een koffieleverancier die kiest voor een steeds duurzamere
bedrijfsvoering, door het inkopen van duurzaam gewonnen
koffie, door in alle verkoopgebieden koffiecapsules in te zamelen
met als doel ze te recyclen en door de CO2-voetafdruk te
compenseren.

Klantvraag 3
Wij streven naar het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid.
Hoe zorg ik voor gestandaardiseerde, effectieve processen die
helpen om op tijd te leveren?
Linda (Lean)
Vragen over leverbetrouwbaarheid en standaardisatie komen veel
voor in de Lean praktijk. Er is wat onderzoek nodig om goed
antwoord te kunnen geven. Met alle medewerkers van de
uitvoering breng ik alle directe activiteiten die nodig zijn om een
product te maken of een dienst te leveren visueel in kaart. Dat
geeft inzicht in het hele proces. Al deze activiteiten lopen door
meerdere afdelingen en noemen we de ‘waardestroom’. De
uitkomst van de waardestroom is het product of de dienst voor de
klant. Vervolgens brengen we knelpunten en momenten van
verspilling in kaart.
Situatie in beeld
Het gezamenlijk visualiseren van de waardestroom geeft heldere
inzichten en een goed overzicht van het gehele proces. Deze
exercitie levert meestal al prachtige inzichten, veel vragen en
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enthousiasme bij medewerkers op. De opgestelde waardestroom
laat heel concreet (geen beelden maar feiten) zien waar de
grootste verspillingen in het proces zitten (bv wachttijden of
correctie). In de praktijk ligt een product of dienst vaak 95% van de
tijd stil. De grootste knelpunten zitten meestal op de
overdrachtspunten tussen afdelingen. Dit zijn de elementen die de
leverbetrouwbaarheid beïnvloeden.
Verbeteren en borgen
Vervolgens gaan we met verbeterteams aan de slag om
oplossingen te vinden bij de gevonden verspillingen.

Samen creëren we een flow die ervoor zorgt dat het product of de
dienst ‘zonder te stoppen’ door de organisatie stroomt. Deze fase
geeft veel energie, de ontworpen verbeteringen worden
geïmplementeerd. Na die implementatie volgt vaak de lastigste
fase, namelijk het borgen van de gevonden optimale flow door
middel van het standaardiseren van het proces.
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Borgen van verbeteringen in het proces is belangrijk want
standaardisatie is nodig om enerzijds voorspelbaar te zijn
(leverbetrouwbaarheid) en anderzijds rust en ruimte te creëren om
vanuit de nieuwe standaard verder te verbeteren. In de praktijk zijn
standaardisatie en de bijbehorende werkplekinstructies regelmatig
punt van discussie of is er weerstand bij het personeel om volgens
de ‘opgelegde standaard’ (procedure of werkwijze) te werken. Hoe
gaat de natuur om met standaard werkprocessen? Kent de natuur
ook een ‘best practice’ zodat de leverbetrouwbaarheid goed
geborgd is? Welke inspiratie geeft dat ons?
Bowine (Biomimicry)
Wil je zorgen voor leverbetrouwbaarheid, dan kun je
standaardiseren, maar dat is niet de enige optie. Misschien moet
het proces juist flexibel zijn om fluctuaties onderweg op te vangen.
Hoe is dat in de natuur geregeld?
Spijsvertering
Een bekend natuurlijk proces is onze spijsvertering. Voedsel komt
onze mond in en wordt in verschillende stappen verteerd. Daarin
spelen o.a. de mond, maag, lever, galblaas, dunne en dikke darmen
een rol. Het proces verloopt
automatisch zonder dat je daar
bij na hoeft te denken.
Doel is om een gelijkmatige
stroom voedingstoffen af te
geven aan het bloed. Om die
‘output’ zo constant mogelijk te
houden, is het systeem zelf zeer
flexibel en responsief en is er
veel communicatie tussen de
deelstappen. De mond gaat al
enzymen afgeven
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(watertanden) als je eten ziet. De maag geeft een seintje aan de
hersenen als deze onvoldoende of voldoende ‘gevuld’ is. Dit ben je
gewaar als honger of als een vol gevoel. De dikke darm onttrekt het
teveel aan water en slaat de reststoffen van de spijsvertering
tijdelijk op. Er is dus sprake van gestandaardiseerde processen met
vele feedbackloops erin.
In de natuur komt dus heel veel standaardisatie voor. Toch hebben
veel van die processen, zoals spijsvertering of het reguleren van je
lichaamstemperatuur een hoge mate van flexibiliteit. Ze zijn hoog
responsief op veranderingen in de omgeving. Deze processen zijn
een voorbeeld van het Life’s Principle ‘Pas je aan veranderende
omstandigheden aan’ ofwel Life’s Principle 6.
Geen discussie onderweg
Belangrijk punt in het hierboven beschreven proces is dat er
commitment is op de afgesproken stappen in het proces. Maag en
darm gaan niet met elkaar in discussie! Voor een goed lopende
waardestroom in een bedrijf, is het nodig dat medewerkers zich
houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Uiteraard vraagt dat wel
om het plannen van momenten om over de bedrijfsprocessen in
discussie te gaan en op basis daarvan het proces te verbeteren.
Steeds je slimheid gebruiken is heel handig, eigenwijsheid heeft
menig dier het leven gekost.
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Conclusie & voorbeeld
De natuur leert ons dat standaardisatie goed is en helpt om
processen vlot te laten verlopen. Maar standaardisatie is iets
anders dan starheid. Voor snelle productie is het nuttig een
bepaalde productieplanning te standaardiseren en vast te zetten
maar ook om ‘standaard’ een aantal regelmechanismen in te
bouwen die voor de nodige flexibiliteit zorgen. Dat vraagt met
name aandacht voor soepel lopende overdracht. Zo kan een snelle
aanpassing aan een toe- of afname van bepaalde klantvragen
gedaan worden.
Gestandaardiseerde processen, waarvan je verlangt dat de output
constant is, zijn effectief als er weinig verandert in de omgeving.
Een antwoord op fluctuaties in het proces (aanvoer grondstoffen of
informatie, fluctuatie in afhandeling van interne deelstappen of
wisselingen in de klantvraag) is het aanbrengen van flexibiliteit
intern. Dat kan door reserves te creëren, deze fungeren als ‘buffer’
zodat het proces niet gefrustreerd wordt. Dat kunnen interne
reserves zijn, maar het kan ook zijn dat leveranciers zorgen voor
externe capaciteit. Het kan ook door goede interne
terugkoppelmomenten in te bouwen of door meer routes voor het
proces mogelijk te maken.
Voorbeeld – Standaard processen en flexibiliteit
In sommige supermarkten wordt gewerkt met de standaard
werkafspraak; ‘4 klanten in de rij, kassa erbij’. Hierdoor worden de
klanten beter bediend. In andere situaties is het ingewikkelder. Zo
is veiligheid voor banken een belangrijke waarde die aandacht
vraagt in deze tijd van internet bankieren. Processen zijn om
redenen van veiligheid gestandaardiseerd, echter de manier
waarop dit doorklinkt in de dienstverlening naar klanten is zeer
verschillend. Bij de ene bank staat veiligheid en de
standaardprocedure voorop, bij de andere bank
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klantvriendelijkheid. Met grote verschillen in wachttijd bij het
openen van een nieuwe bedrijfsrekening tot gevolg. De uitdaging is
responsief zijn op de omgeving (klanten) en het hebben van
standaardisatieprocessen goed op elkaar af te stemmen.

Klantvraag 4
Wij hebben intern regelmatig afkeur van producten en het aantal
interne correcties is te groot. Hoe kunnen we ons interne proces
optimaliseren?
Linda (Lean)
In een fysiek proces is afkeur of zijn correcties vrij zichtbaar.
Deelfabricaten worden afgevoerd of gaan terug naar de afdeling
die correcties moet uitvoeren. In administratieve processen wordt
er ook veel gecorrigeerd, echter dat is minder zichtbaar. Correcties
leveren frustraties op, zeker als zoiets herhaaldelijk gebeurt.
Ook bij het minimaliseren van afkeur en correcties, richt ik de blik
op de hele materiaal- en informatiestroom die door alle afdelingen
gaat. Weet iedere schakel in het proces wat de klanteisen van het
product of de dienst zijn en wat dat exact betekent voor zijn/haar
activiteit? Is de standaard (‘the best practice’) bekend en werken
we daar ook naar? Moet er meer helderheid komen over de interne
specificaties? Heeft iedereen hetzelfde beeld van de interne
kwaliteitseisen?
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Flow &Pull
Om grote afkeur of correcties te voorkomen, richt Lean de keten
zoveel mogelijk in vanuit het principe ‘one piece flow’. Dat
betekent dat één eenheid wordt gemaakt en doorgegeven aan de
volgende schakel in de keten. Als er iets niet in orde is, dan krijgt de
persoon die het heeft gemaakt of geleverd direct feedback en kan
er snel geleerd en verbeterd worden. Hier sluit Lean aan bij de
natuur met haar snelle feedbackloops. Deze manier van werken
blijkt in de praktijk lastig omdat het contra intuïtief is. Vaak wordt
er batch-gewijs gewerkt, en dat maakt dat een kwalitatieve fout
niet één keer gemaakt wordt, maar vele malen, voordat het
opgemerkt wordt. Met grotere afkeur of correcties tot gevolg. Een
voorbeeld is het ‘in bulk’ verwerken van technische informatie van
meerdere projecten. Of het klaarzetten van grote hoeveelheden
halffabricaat voor de volgende afdeling. Als hier een foutje in zit
kan dit leiden tot grote correctie of afkeur.
Een andere verbetering die we aanbrengen, is het zoveel mogelijk
pull aansturen van de waardestroom. Dat betekent dat er alleen
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gemaakt wordt wat nodig is. De klant bepaalt de hoeveelheid en
het tempo van produceren. Een medewerker of afdeling gaat pas
iets maken als de volgende medewerker of afdeling er klaar voor is
om het te verwerken. Vaak genoeg ‘duwen’ we producten of
dossiers gewoon naar de volgende in de keten. Ook in
kantooromgevingen overheerst dit principe, met volle mailboxen,
digitale voorraden en wachttijden tot gevolg. Het blijkt in de
praktijk lastig om ‘machines of mensen stil te zetten’ als er geen
vraag is vanuit de volgende schakel in het proces. Dat voelt als
verspilling van tijd, en dus gaan we vaak dingen doen die eigenlijk
niet nodig zijn.
Lean benut flow- en pullprincipes met als doel om de kwaliteit
(minder afkeur/correctie) te verbeteren en vaak met minder
werkstress als resultaat. Toch is dat in praktijk lastig. Hoe zorgt de
natuur eigenlijk voor kwaliteit in haar processen? En is pull wel zo
natuurlijk?
Bowine (Biomimicry)
Pull komt veel voor in de natuur. Zo komt van nature het proces
van eieren leggen bij kippen pas op gang als er een haan aanwezig
is. Dat proces bij de kippen wordt geregeld door hormonen en
heeft een externe trigger nodig. Hetzelfde geldt voor de
vruchtbaarheid van een vrouwtjeskonijn. Bij haar wordt de ovulatie
in gang gezet door de paring. Een ander voorbeeld van pull in de
natuur is het ‘aantrekkelijk’ maken van iets waardoor andere
organismen worden verleid en verlokt iets te doen. De vruchten
van de krentenboom zijn erg aantrekkelijk voor duiven, merels en
kauwtjes. Ze eten er volop van. In ruil voor dit rijkelijk aanwezige
voedsel, helpen de vogels mee aan verspreiding van de zaden van
de krent. Immers, in elke bes zit een pit die op een goed moment
ook weer wordt uitgepoept.
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Het aantrekkelijk zijn van bloemen voor bijen en hommels is ook
een voorbeeld van een pull strategie van planten.
Pull maar ook Push
Natuurlijk kent de natuur ook push strategieën. Een mooi
voorbeeld hiervan is het produceren van een grote hoeveelheid
nakomelingen. Denk aan het verspreiden van zaadpluis van een
paardenbloem of de lange slierten kikkerdril in de sloot. Push of
Pull is vooral een kwestie van welke functie de strategie dient en
welke de minste energie kost.
Verlies bestaat niet
In de natuur worden niet alle vruchten aan een boom even groot of
gelijk van kleur. De omstandigheden zijn op verschillende plekken
aan de boom anders. Aan de ene tak zijn wat meer voedingsstoffen
beschikbaar, op een andere plek is meer zon. Geen probleem, want
het doel van de vruchten is voortplanting en het gaat erom dat
deze functie kan worden vervuld met inachtneming van de
omstandigheden, ook vraat en verliezen. De functie van de
vrucht(voortplanting) is meer leidend dan de vorm.
Het kweken van gelijke appels, peren, tomaten of andere vruchten
zou onnodig veel energie van de plant vragen. Bomen produceren
genoeg vruchten om ook verliezen te kunnen lijden door vraat of
rotting. Deze pruimen of appels zijn feitelijk voedsel voor andere
organismen en dienen het ecosysteem dus op een andere manier.
Zo beschouwd is er dus geen sprake van verlies. Deze strategie past
in Life’s Principle 3, effectief omgaan met materialen.
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Pruimen aan een boom hebben zelden eenzelfde formaat.
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Conclusie & voorbeeld
Of de natuur een pull of pushstrategie toepast, is sterk afhankelijk
van de omstandigheden en natuurlijk moet de strategie een functie
dienen. Binnen interne organisatieprocessen is een pushstrategie
zelden functioneel. Voor het verspreiden van folders (marktering)
kan het juist uiterst effectief zijn. Vraag is vooral wat je wilt
bereiken en dus welke functie je strategie moet dienen en wat het
meest energie-effectief is. Wat we bij het toepassen van Lean
kunnen leren is dat we meer aandacht zouden moeten besteden
aan de functie van het toepassen van pull. Pull zouden we niet
moeten zien als 'doel op zich' maar juist als 'middel om …..'. En
daarbij de functie van pull in een specifieke situatie goed
communiceren.
Voorbeeld - Afval krijgt een nieuwe bestemming
Door meer variatie toe te laten in het eindproduct is er minder
afkeur en dus minder verlies. Deze oplossing wordt inmiddels vaker
toegepast in de tuinbouw, zeker na de magere opbrengsten van de
hete zomer van 2018. Denk bijvoorbeeld aan ‘kromkommers’, dat
zijn die exemplaren die niet perfect recht of wat afwijkend zijn.
Deze exemplaren worden tegen een lagere prijs verkocht. Blijkbaar
staan klanten en dus ook supermarkten wel open voor dit product.
De kromme komkommers vallen in een andere prijscategorie en
dat maakt deze variatie voor een andere klantgroep aantrekkelijk.
Het toelaten van variatie in het productieproces vraagt soms om
creativiteit in het aanboren van nieuwe klantgroepen. Logischerwijs
zijn er ook vele processen waarbij variatie in de kwaliteit
(bijvoorbeeld bij het uitvoeren van operaties of het samenstellen
van recepturen in de levensmiddelenindustrie) zeer ongewenst is.
Kijkend naar fysieke producten is het de uitdaging om te denken
vanuit het idee ‘afval bestaat niet’.
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Klantvraag 5
Toen onze kosten te hoog waren, zijn we besparingen gaan
doorvoeren. Nu zie ik dat het besparen een doel op zich lijkt te
worden. Hoe vinden we daarin de juiste balans?
Linda (Lean)
De vraag naar kostenbesparing is regelmatig het startpunt van een
Lean verbetertraject. Door je te richten op het verkorten van
doorlooptijden en het verhogen van kwaliteit, worden verspillingen
(en dus kosten) als defecten, beweging, voorraad, overbewerking,
overproductie, wachten en transport zichtbaar. Het verwijderen
van deze verspillingen levert vaak een kostenbesparing op.
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Ook verliest een bedrijf goede ideeën (en dus ook geld) als niet het
talent van alle medewerkers benut wordt. Lean heeft haar succes
bewezen in het opsporen van verspillingen en het vervolgens
minimaliseren van die verspillingen. Echter, de afgelopen decennia
is de focus op kostenreductie en efficiënt werken in sommige
situaties doorgeslagen en primair doel op zich geworden. Het
elimineren van kosten is dan belangrijker geworden dan
bijvoorbeeld het gezamenlijk blijvend verbeteren en het juiste
contact met de klant. Lean is in mijn ogen te vaak ‘versmald en
doorgeslagen’. Deze eenzijdige focus conflicteert met andere
dieperliggende elementen uit de Lean-filosofie, zoals
langetermijnvisie, respect voor mensen (o.a. werkplezier) en lange
termijn relaties. Wat helpt om een juiste balans te vinden?
Bowine (Biomimicry)
De natuur heeft geen targets en er wordt ook niet naar een doel
gestreefd. In veel processen is echter wel sprake van een streven
naar een ‘optimale’ waarde. Dat kan een optimaal aantal
organismen in een ecosysteem zijn. De populatie schol in de
Noordzee kent bijvoorbeeld van nature een optimum. Dit wordt
bepaald door de aanwezigheid van voedsel, vijanden en leefruimte.
Wordt er meer gevist dan dat er jonge scholletjes bijkomen dan
zakt de hoeveelheid. Vallen natuurlijke vijanden weg dan kan de
populatie groeien tot er een nieuwe evenwicht is bereikt op basis
van bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbaar voedsel.
Evenwicht rondom een optimum
Een biologisch evenwicht is de toestand van een ecosysteem
waarbij de grootte van de populaties van elke soort schommelt om
een bepaalde waarde en elk ecosysteem streeft naar het bereiken
van zo’n evenwicht Er is dus geen ‘maximaal aantal schollen’, maar
de populatie fluctueert rond een optimum waarbij nog wat verlies
kan worden geleden en er toch voldoende nakomelingen worden
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geproduceerd. Het balanceren rondom een optimum zie je overal
terug in de natuur. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een optimale
temperatuur voor een specifiek chemisch proces. Optimalisatie is
een vorm van ‘efficiënt omgaan met grondstoffen’ zoals energie
(Life’s Principle 3) maar ook een manier om veerkracht (reserves) te
behouden (Life’s Principle 6).Optimalisatie is onlosmakelijk met het
leven verweven.
Geen energie verspillen aan concurrentie
Dieren van verschillende soorten hebben veelal een eigen ‘niche’
ofwel een eigen plek waar ze foerageren en voortplanten.

De territoriale roodborst heeft een eigen niche
(leefgebied) in de boom.
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De ene soort vogel leeft overwegend in de kruin van de boom, de
andere rond de stam en een derde soort op de uiteinden van de
takken. In de natuur is niet voortdurend concurrentie tussen
verschillende soorten. Dat zou domweg veel teveel energie kosten.
Uiteraard worden de grenzen van een leefgebied wel verdedigd als
dat nodig is, maar je bent relatief veilig binnen de eigen grenzen
niche. Dit principe van vermijding van conflict en concurrentie zou
je kunnen scharen onder Life’s Principle 5; ‘Evolueer om te
overleven’. Maar ook onder ‘efficiënt omgaan met energie en
grondstoffen’ (Life’s Principle 3).
Conclusie & voorbeeld
Lean lijkt in sommige situaties te ver te zijn doorgeschoten in het
streven naar perfectie en het ‘oneindig’ blijven verhogen van
bijvoorbeeld efficiency. De veerkracht is dan volledig uit het
productieproces verdwenen en ook uit de mensen die bij dat
proces betrokken zijn. De natuur laat zien dat het, om te overleven,
een goed idee is om weer terug te gaan naar het oorspronkelijke
gedachtegoed van Lean rondom optimalisatie. Efficiëntie is goed
maar kostenbesparing kan nooit een doel op zich zijn.
Wanneer de concurrent je dan toch dwingt om een stap verder te
gaan, is het beter om te zoeken naar een eigen niche dan energie
en veerkracht te verliezen. Beter is te accepteren dat de wereld
verandert en op zoek te gaan naar een nieuwe plek en rol.
Voorbeeld - Blijven ontwikkelen
Sommige bedrijven kiezen ervoor om besparingen (in uren) deels in
te zetten als verbetercapaciteit. Dus medewerkers expliciet tijd
geven om verdere verbeteringen in het bedrijf aan te brengen. Een
levensmiddelenfabrikant gaf vaste medewerkers tijd (vrijgekomen
na een planningsoptimalisatie) om te werken aan diverse
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verbeterinitiatieven. Er zijn ook bedrijven die in rustige periodes
kiezen voor het intern opleiden van medewerkers in plaats van
direct te besparen op uren. Het allround kunnen inzetten van
medewerkers levert flexibiliteit, veerkracht en vaak werkplezier op.
Deze bedrijven gaan niet voor maximalisatie, maar gaan ze voor
optimalisatie.
Verder zijn er genoeg voorbeelden van organisaties die op tijd
nieuwe onderscheidende producten of diensten in de markt
hebben gezet en zo onderscheidend blijven en wegblijven van de
concurrentie op prijs (en dus de druk op interne kostenreducties).
Kortom: staar je niet blind op kostenreducties maar investeer
voldoende tijd en energie in de ontwikkeling van medewerkers en
nieuwe producten & diensten.
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Klantvraag 6
We zien dat de manier van samenwerken in een keten (met
leveranciers en klanten) aan het veranderen is. Hoe bouw je aan
relaties in de hele keten die bijdragen aan circulariteit?
Linda (Lean)
Een waardestroom kunnen we op verschillende niveaus in kaart
brengen. Opvallend is dat in de praktijk zelden de gehele keten in
kaart wordt gebracht. Meestal blijft het overzicht beperkt tot de
waardestroom in het eigen bedrijf waarbij gestuurd wordt op het
steeds verder reduceren van interne verspilling in plaats van het
verbeteren van de hele keten.

Leveranciers of andere externe betrokkenen zijn nog niet vaak
onderdeel van de waardestroom. Het uitgangspunt is het
verbeteren in de keten (inclusief leveranciers en klanten) en het
helpen van leveranciers om te verbeteren. Een bedrijf als Toyota
heeft intensieve samenwerkingsverbanden met leveranciers
opgebouwd en zij werken ook gezamenlijk aan verbeteringen.
Dit vraagt een lange termijn relatie die betrouwbaar is, en waar
men in kan investeren. In de praktijk zien we dat er soms
gemakkelijk overgestapt wordt naar een leverancier die net even
goedkoper is dan de huidige, en dat lijkt aantrekkelijker.
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De hele keten in beeld
De sleutel zit in het gezamenlijk verbeteren, de processen aan
elkaar te knopen en elkaar te helpen bij de verbeteringen. Het is
van belang om de deuren naar elkaar toe open te zetten, dat levert
vaak ook nog minder kosten op. Ondanks dit uitgangspunt van Lean
en een aantal mooie voorbeelden in de markt, is het denken en
werken vanuit autonomie dominant. De waardestroom ‘begint bij
de voordeur en eindigt bij de achterdeur’, alsof er een soort
onafhankelijkheid van de omgeving bestaat.
Door die
‘afgescheiden
blik’ worden
belangrijke
vragen gemist
zoals: waar
komen
materialen
eigenlijk
vandaan?
Putten we onze
natuurlijke
hulpbronnen
uit? Gebruiken
we fossiele
energiebronnen? Gebruiken we giftige stoffen? In hoeverre kan de
levensduur van een product verlengd worden? Kunnen de
grondstoffen uit het product aan het einde van de levensloop weer
verwerkt worden, op een financieel rendabele manier? Intern zie ik
dat met behulp van Lean, waste teruggebracht kan worden tot een
minimum, echter in de hele keten (of universeel gezien) kan de
verspilling nog steeds erg groot zijn of zelfs nog groter gemaakt
worden. En dat wringt met de oorspronkelijke Lean-filosofie en de
huidige transitie naar een circulaire economie.
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Hoe bouw je relaties in de keten die bijdragen aan circulariteit?
Hoe kun je omgaan met leveranciers, contracten en tenders? Daar
hebben we nog van alles in te leren en te ontdekken.
Bowine (Biomimicry)
Een beukenbos is niet alleen een verzameling planten en dieren.
Het is een goed afgestemd relatienetwerk waarin planten, zoals
kruiden en bomen, organische stoffen produceren op basis van
water en mineralen (producenten). Dieren benutten deze stoffen
(consumenten) en zetten ze om in andere organische stoffen
waarna vervolgens andere organismen zoals regenwormen en
bacteriën de organische stoffen, weer afbreken (reducenten) en als
mineralen beschikbaar maken voor de producten.
De lente
Als in het voorjaar de temperaturen stijgen, lopen planten uit en
verschijnen er bladeren aan de bomen. Als daarna de bloemen
ontluiken, dan verschijnen ook hun bestuivers. Als er insecten zijn,
benutten vogels die als voedselbron voor hun jongen. Sterker nog:
hun broedgedrag is op dezelfde indicatoren gebaseerd als die voor
de planten waar insecten op leven. Soms zijn de anemonen vroeg,
soms zijn de vlinders laat voor het seizoen en ook dan blijkt alles
toch goed op elkaar afgestemd of misschien is het wel een gevolg
van de afstemming. De lente illustreert erg mooi hoe een heel
systeem op elkaar is afgestemd en hoe het ene organisme
meebeweegt met de ontwikkeling van de ander. We hebben
misschien nog niet eens door hoe alles aan alles verbonden is. Het
cyclische van de natuur en de coöperatieve relaties in ecosystemen
zijn voorbeelden van Life’s Principle 1.
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Samenwerken
Veel relaties in het bos hebben een voordeel voor beide partijen, ze
zijn wederkerig. Deze wederkerigheid is de crux voor
samenwerking in een circulaire economie. Wat afval is voor de één,
is voedsel voor de ander. Wat veiligheid geeft voor een organisme,
draagt bij aan de zaadverspreiding voor een ander. Eekhoorns eten
nootjes van de beukenbomen, maar doordat zij voorraden
aanleggen die ze vervolgens ook gemakkelijk weer vergeten,
dragen ze bij aan de verspreiding van zaden. Mezen voeren hun
jongen met rupsen, vanuit de hoeveelheid rupsen die vooral op dat
moment beschikbaar is, en dragen zo bij aan de bescherming van
planten. Denk aan de rups van de buxusmot, die om die reden in de
zomer van 2018 gelukkig niet overal tot een plaag kwam.
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Conclusie & voorbeeld
Een circulaire economie vraagt om samenwerking in de keten. Voor
deze samenwerking (bedrijven met bedrijven) is een goede
afstemming op elkaars wensen, en de behoeftes daarachter, van
belang. De eerste stap in het vormen van een circulaire economie is
het in kaart brengen van de stoffenstroom rondom productie in de
gehele keten. Wat wordt geproduceerd, wat is restgrondstof, waar
wil men graag bezuinigen, is er een wens om een nieuwe niche te
betreden? Ook belangen, wensen en gezamenlijke intenties
moeten in kaart worden gebracht. Pas als je het grotere plaatje in
beeld hebt, kun je samen vormgeven aan een economie waar
grondstoffen voortdurend hergebruikt worden. Hoe kunnen we
elkaar helpen een systeem te ontwikkelen waarin bedrijven
circulair kunnen zijn? Wat Lean uit de natuur kan leren, is dat er
meer aandacht nodig is voor wederkerige relaties en de waarde
voor alle partijen in de keten. Het goed vormgeven hiervan is
belangrijk om succesvol naar een volgende fase van verbeteren te
gaan, vaak wordt dit vergeten.
Obstakels wegnemen
Binnen onze economie is er een aantal wetten die concurrentie
(mededinging) probeert te regelen, maar die onbedoeld
samenwerking in de weg staat. Tenders zijn bedoeld om partijen
gelijke kansen te geven, maar in de praktijk wordt vooral
concurrentiegedrag tussen bedrijven gestimuleerd. Wat die regels
niet stimuleren is samenwerking tussen partijen in de keten. Uit de
natuur leren we dat daar de crux wel zit. Dat zal elk bedrijf of
organisatie voorlopig dus zelf moeten oppakken.
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Voorbeeld
Op een circulair bedrijventerrein worden zoveel mogelijk bedrijven
uit verschillende sectoren bij elkaar gebracht die wat uit te wisselen
hebben ten aanzien van restcapaciteit en restgrondstoffen. Door
deze informatie van alle deelnemende bedrijven te combineren
kunnen interessante verbindingen (symbioses) ontstaan. Dit kan
gaan om concrete materialen of producten, maar ook om
samenwerkingsvormen tussen bedrijven. Zo kan een bedrijf dat
tonnen filterpapier stansafval heeft, gekoppeld worden aan een
ander bedrijf dat behoefte heeft aan cellulose als grondstof.
Stansafval wordt niet meer gezien als afval maar als grondstof dat
elders verwaard kan worden. Diverse waardestromen worden
daarmee op een waardevolle manier aan elkaar verbonden.

Klantvraag 7
Hoe kunnen we dagelijks op een systematische manier bijsturen
en verbeteren? Hoe bereiken we een continu lerende organisatie?
Linda (Lean)
Verbeteren is niet 1 man 5000 meter vooruit, maar 5000
medewerkers 1 meter vooruit. Leren is nodig in een alsmaar
veranderende omgeving en samen leren is belangrijk om die ene
meter samen vooruit te kunnen komen. Dat houdt het bedrijf ook
op de lange termijn gezond. Blijvend aanpassen aan veranderingen
wordt steeds belangrijker.
Om te kunnen leren en verbeteren, moet inzichtelijk zijn wat
geleverd is aan de klant en of dit naar wens is. Hoe presteert het
interne werkproces (de waardestroom)? Als ik deze vraag aan
medewerkers stel, komt het vaak voor dat men het niet weet.
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Zijn gister alle facturen op tijd verstuurd? Waren onze
tussenvoorraden op norm? Lagen dossiers op tijd bij de juiste
collega’s? Geen idee…Een eerste stap in het in beeld brengen van
de prestaties, is het vastleggen van de gezamenlijke indicatoren
(Key Performance Indicators). Die maken zichtbaar of het
werkproces goed verlopen is. Alle betrokkenen kunnen dan
makkelijk zien waar de afwijkingen zitten. Wat is er goed gegaan in
het werkproces? Wat ging er niet goed en wat kunnen we daar
dagelijks van leren? Het gaat dus om de dagelijkse inbreng van
kleine verbeteringen vanaf de werkvloer.
Fouten maken is ontwikkeling
Lean gaat ervan uit dat je fouten maakt en dat je daarvan leert.
Reflectie is leren en leren is noodzakelijk om te kunnen verbeteren,
dit zit in het hart van de Japanse cultuur en is één van de
belangrijke principes uit het Toyota Productie Systeem.
Voortdurende reflectie blijkt in de praktijk voor ons niet zo
eenvoudig. Afwijkingen worden gezien als fouten en dat laten we
liever niet aan elkaar zien, laat staan dat ze uitvergroot zichtbaar
gemaakt en in de groep besproken worden.
Voor het zichtbaar maken van afwijkingen maken we vaak
dashboarden met KPI’s. Met de inzichten die dat oplevert kunnen
we dagelijks leren en verbeteren. Deze indicatoren hebben dus
vooral een signaalfunctie. In de praktijk zijn KPI’s en targets vaak
een doel op zich geworden. Ik kom vaak veel weerstand tegen bij
medewerkers. Ook managers ervaren het regelmatig als lastig om
afwijkingen en fouten volledig transparant op het bord te
vermelden, men streeft naar ‘succesvolle groene cijfers’. Een
veelgehoorde uitspraak is; “Ik word door mijn manager ter
verantwoording geroepen over de KPI’s.” De nadruk ligt op
verantwoorden en verdedigen in plaats van het gewenste begrijpen
en leren. Hoe gaat de natuur om met ontwikkeling?
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Bowine (Biomimicry)
Leren van elkaar vraagt om ruimte om te mogen experimenteren
en dus ook om fouten te mogen maken. Leeuwen die op hun jacht
een keer misgrijpen op hun prooi worden niet door de anderen
afgewezen of veroordeeld maar de troep gaat verder met de jacht.
De bewuste leeuw zal leren van zijn fouten en probeert nieuwe
strategieën uit.
Continu verbeteren, maar niet maximaliseren
Dieren die zoveel nakomelingen produceren als maximaal mogelijk
is, zijn als groep of familie erg kwetsbaar voor tegenslagen. Bij
klantvraag 5 gaven we al aan dat de natuur niet streeft naar
maximalisatie, maar naar optimalisatie. Dat heeft alles te maken
met het behoud van veerkracht. En als het dan even meezit, wordt
niet direct het optimum bijgesteld, maar kan het systeem even
ontspannen en kunnen organismen zich weer opladen.

De gerimpelde huid van een olifant is vermoedelijk ontstaan door
een spontane mutatie.
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Indicatoren & functie
We hebben gezien dat de natuur vol zit met feedbackloops waarin
vele indicatoren een functie hebben. Die indicatoren (een bepaalde
temperatuur, zuurgraad of hoeveelheid neerslag) zijn nooit een
doel maar hebben altijd (alleen) een signaalfunctie.
Evolutie
Het gebeurt regelmatig dat een spontaan ontstane variatie net iets
beter is aangepast. Zo is de rimpelige huid van de Afrikaanse Olifant
per toeval ontstaan en bleek dit veel voordelen te hebben in een
heet klimaat. De olifanten met deze nieuwe eigenschappen konden
beter koelen en hadden daardoor meer kans om te overleven.
Spontane ‘mutaties’ dragen dus bij aan evolutie.
In de natuur is ‘productverbetering’ ingebouwd en dit kennen we
als evolutie. Daar zitten twee kanten aan: mutatie en natuurlijke
selectie. Mutaties ontstaan veelal spontaan en kunnen een
verandering van DNA zijn. Het kan ook zijn dat door ‘herschikken’
van informatie bij voortplanting juist een ongunstige mutatie
ontstaat. Dit individu heeft dan helaas minder kans te overleven en
zich voort te planten. Daardoor zal deze mutatie niet snel worden
doorgegeven aan volgende generaties. Dit principe van ‘over-eenlangere-tijd’ kunnen veranderen valt onder het Life’s Principle 6;
Pas je aan veranderende omstandigheden aan.
Conclusie & voorbeeld
Een ontspannen lerende en experimenterende sfeer werkt erg
goed voor een bedrijf. Essentieel hiervoor is dat er in een bedrijf
ruimte is voor dergelijke experimenten, en dat vraagt een andere
benadering van KPI’s. Als de KPI’s regelmatig bereikt worden, is het
erg verleidelijk om de normen steeds weer op te krikken. We
leggen de lat gewoon wat hoger.
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Wellicht is het een goed idee om de naam van KPI´s (Key
Performance Indicators) te vervangen door OPI´s (Optimal
Performance Indicators). Zo’n benadering regelt niet alleen de
prestatie van het bedrijf maar is direct een ‘waarborg’ voor de
benodigde veerkracht. Optimaal werken in plaats van maximaal.
Naar voorbeeld van de natuur.
OPI’s en ontspannen bedrijfscultuur
Essentieel voor een meer ‘evolutionair’ proces, is dat er in een
bedrijf ruimte is voor experimenten. Meer ontspanning en
openheid voor dat het ook anders kan en anders mag. Meer
onderzoeken en iets minder strikt in het halen van de targets. En
een nieuwe cultuur is wenselijk, immers, deze tijd vraag om
verandering. Van het evolutieproces leren dat
experimenteerruimte een belangrijke voorwaarde hiervoor is.
Voorbeeld – Samen leren
Binnen een productiebedrijf dat een Lean traject doorliep,
ontstond een steeds directer en opener contact tussen
medewerkers van verschillende afdelingen en tussen verschillende
hiërarchische lagen. De drempel om zowel succes als fouten met
elkaar te delen werd steeds lager, dat was duidelijk te merken
tijdens overleggen. Medewerkers vertelden expliciet waar het in de
praktijk fout ging, in aanwezigheid van het management. Het
management stimuleerde het delen van de fouten, met als
gezamenlijk doel deze op te lossen. Dit leverde ook zichtbaar
verbeterplezier op. Een mooi voorbeeld van een cultuur waarin
fouten niet 'afgestraft’ worden en er zeker ook ruimte is voor
verbeterexperimenten.
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Klantvraag 8
Tussen de afdelingen staan vrij ‘hoge muren’ die de
samenwerking belemmeren. Hoe kunnen we samenwerking
tussen afdelingen bevorderen?
Linda (Lean)
De meeste organisaties zijn nog gestructureerd vanuit de
verschillende disciplines. Het zijn functioneel ingerichte
organisaties waarbij inkoop, financiën en productie gegroepeerd
zijn. Vanuit Lean werken we juist vanuit de integrale horizontale
waardestroom die ‘dwars door alle afdelingen loopt’. We streven
naar een procesgerichte organisatie, waarbij de verbinding tussen
de verschillende functies geregeld is op de werkvloer.
Horizontale dialoog
Om de samenwerking tussen afdelingen te verbeteren zetten we
vaak een structuur op waarbij diverse betrokkenen vanuit
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meerdere afdelingen op een vast moment samen komen. Bij
klantvraag 1 benoemden we al de dagstart met de feedbackloops.
Tijdens deze samenkomst wordt de dialoog gevoerd over de
prestatie van het hele werkproces, met cijfers en dashboarden als
hulpmiddel. De ervaring is, dat het op een vast moment bij elkaar
komen van verschillende collega’s van verschillende afdelingen,
meer onderlinge verbinding oplevert. Er ontstaat meer begrip en er
komt meer dialoog op gang. Het geklaag ‘op de afdeling over de
ander’ verplaatst zich naar de prestatiedialoog. Daar kan dan met
elkaar gesproken worden over de zaken die wel en niet goed gaan
in plaats van over elkaar te praten. Dat is de plek waar co-creatie
kan ontstaan. Dat is tevens één van de leuke aspecten van mijn
werk, bijdragen aan echte verbinding.
Complexe matrix
De horizontale dialoog is in de praktijk best lastig. Vaak zijn er
worstelingen met enerzijds de afdelingen en hun
afdelingsmanagers (en bijbehorende begrotingen, doelen en
afdelingsbelangen) en anderzijds de organisatie vanuit het integrale
proces. De bestaande organisatiestructuur helpt veelal niet bij het
vergroten van samenwerking tussen de afdelingen en het zicht op
de klant is daardoor vaak ook minder. Hoe kan de samenwerking
intern verbeterd worden?
Bowine (Biomimicry)
In traditionele natuurfilms zien we vaak rivaliserende mannetjes,
kletterende geweien, tanden en soms zelfs bloed. De natuur is
hard! Deze films geven een verkeerd beeld. In een volwassen
ecosysteem zoals een beukenbos, bestaat 90% van de relaties uit
een samenwerkingsvorm. Er wordt echt veel meer samengewerkt
dan je denkt, zelfs tussen dieren van een andere soort.
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Misschien zorgt samenwerken op den duur wel voor meer
veiligheid dan je verdedigen. Het kost in ieder geval minder energie
dan concurreren.
Wat maakt een goede samenwerking?
Een blinde garnaal en een kleine vis (een goby) leven samen in een
eenvoudige gang op de zeebodem. De garnaal graaft en
onderhoudt de gang, de vis is op de uitkijk en waarschuwt als er
gevaar dreigt. De garnaal heeft lange tentakels waarmee hij contact
houdt met zijn omgeving en met de goby vis en volgt zo elke
beweging. Deze samenwerking is bijzonder, maar niet uniek in de
natuur. Een goede samenwerking tussen organismen, zeker als die
van een andere soort zijn, vraagt om een aantal zaken. Allereerst is
belangrijk dat de kwaliteit die de afzonderlijke dieren inbrengen
elkaar aanvullen en passen bij wat dit dier van ‘nature’ al doet.
Daarnaast is een investering in de relatie van belang om elkaar ook
op de lange duur te blijven begrijpen.

Goby vis en blinde garnaal hebben een wederkerige relatie (Foto
Damiel Kwok).
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Tot slot vraagt samenwerking om communicatie die zowel door de
zender als door de ontvanger van de boodschap begrepen wordt.
Het principe van samenwerken is een voorbeeld van het
ontwikkelen van coöperatieve relaties. Dat sub-principe is een
onderdeel van Life’s Principle 1; Goed afgestemd zijn op je lokale
omgeving.
Conclusie & voorbeeld
Collega’s van een andere afdeling, kunnen dan wel collega’s zijn,
het voelt soms alsof ze van een andere ‘soort’ zijn. Samenwerken
vraag om een goede communicatie, helderheid over de kwaliteit
die ieder inbrengt in de organisatie en investeren in de relatie om
die ook op lange termijn goed te houden. Dat gaat immers niet
vanzelf. Wat Lean hier kan leren van de natuur, is dat er meer
aandacht besteed zou moeten worden aan de kwaliteit van de
samenwerking. Frequent stilstaan bij de horizontale dialoog zal
bijdragen aan het slechten van de interne muren. Regelmatig
afstemmen zoals de garnaal via zijn tentakels voortdurend contact
houdt met de goby vis.
Voorbeeld - Samenwerking
Een concreet voorbeeld is het regelen van de kwaliteit van de
informatieoverdracht tussen diverse disciplines. Bijvoorbeeld een
engineer, werkvoorbereider en monteur schenken veel aandacht
aan het benoemen van de informatie die ze van elkaar nodig
hebben en de vorm waarin ze dat aan elkaar aanbieden. Wat
hebben we nodig, op welk moment en hoe leggen we dat vast
zodat iedereen het begrijpt? Een ander voorbeeld is de
informatieoverdracht van de buitendienst naar de binnendienst.
Bijvoorbeeld monteurs die informatie over meerwerk overdragen
aan de financiële administratie. Deze collega’s spreken elkaars taal
lang niet altijd, en dus vraagt deze overdracht aandacht en
organisatie.
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Vaak besteden we veel tijd aan de inhoud van ons werk. Expliciet
tijd besteden aan de onderlinge relaties verdwijnt vaak genoeg van
de agenda, terwijl nu juist dat bijdraagt aan betere prestaties. Het
kost tijd, maar het is zeer essentieel.
Klantvraag 9
In mijn organisatie werken we aan verbeteringen en toch zie ik
dat bepaalde problemen steeds weer terug komen. Hoe los ik
problemen blijvend op?
Linda (Lean)
In de waan van de dag corrigeren en repareren we heel wat af. Het
ontbreekt vaak aan de kennis en de rust om de grondoorzaken van
een probleem te achterhalen en het probleem definitief op te
lossen. Er worden bijvoorbeeld productieplanningen gewijzigd
zonder dat uitgezocht is wat de reden achter het probleem is. Of bij
de installatie van een technisch product moet ‘met kunst en
vliegwerk’ geïmproviseerd worden, omdat bijvoorbeeld
aangeleverde tekeningen of materialen niet helemaal kloppen.
Vaak zijn we dan ook nog trots en blij. We hebben het immers weer
gefikst! Dat is ook heel mooi en klantgericht, echter als parallel
daaraan niet gewerkt wordt aan het oplossen van de
achterliggende oorzaak, komt het probleem steeds weer terug en
blijven we dus improviseren, corrigeren, plakken en repareren.
De spijker weghalen
Een krachtig element van Lean is dat het ‘niet alleen maar de
(fiets)band wil plakken, maar de spijker in de band of op straat ook
wil weghalen’. We gebruiken daarvoor praktische tools als de A3 en
de Kaizen. Beiden zijn handige hulpmiddelen om het probleem
beter te begrijpen en te definiëren, het doel scherp te stellen, de
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grondoorzaak te achterhalen, verbeteringen te bedenken en te
implementeren. En de veranderingen te borgen.
Om terugkerende problemen te voorkomen, moet meer tijd en
energie gestoken worden in de probleemdefinitie- en de fase van
de grondoorzaakanalyse. Voorwaarde is wel dat deze stappen met
of door mensen van de werkvloer worden doorlopen. Problemen
kunnen pas goed begrepen worden op de plek waar de directe
waarneming in het proces gedaan kan worden. Dus op de plek waar
de waarde gecreëerd wordt. ‘Go to the Gemba’ noemen we dat.
In de praktijk zijn ook de beperkingen van de tools zichtbaar. Ze
gaan vaak uit van causale verbanden, een rechtstreekse relatie
tussen de grondoorzaak en het probleem, maar dat hoeft niet altijd
zo te zijn. In sommige situaties is er sprake van complexere
problemen waarvan de grondoorzaak niet makkelijk en zeker niet
lineair te vinden is. Hoe kan hier beter mee omgegaan worden?
Hoe kan voorkomen worden dat die problemen steeds terugkomen
of blijven bestaan?
Bowine (Biomimicry)
Voor het doorgronden van complexe problemen, is een
systemische blik noodzakelijk. Het lineaire oorzaak-gevolg denken
is niet genoeg om tot de diepere oorzaken van veel hedendaagse
problemen door te dringen. Dat geldt voor problemen op het
niveau van een individueel bedrijf, maar ook op dat van onze hele
economie. De ecologie helpt ons om met een systemische blik te
kijken en dat hebben we nodig voor de transitie naar een circulaire
economie.
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Beperkende factoren
Op de ene plek ontwikkelt zich een weelderige vegetatie, terwijl op
een vergelijkbare plek weinig wil groeien. De bodem lijkt hetzelfde,
de hoeveelheid neerslag is ook gelijk en natuurlijk staat dezelfde
zon aan de hemel. Hoe kan dat nu?
In de ecologie spreken we van een beperkende (limiterende) factor
als deze factor bepalend is doordat er een gelimiteerde hoeveel
hiervan beschikbaar of aanwezig is. Voor de groei van algen in zee
bijvoorbeeld is een groot aantal voedingsstoffen en zijn de juiste
omgevingsomstandigheden nodig. IJzer en fosfaat zijn essentieel,
evenals zonlicht en een goede omgevingstemperatuur. Als bij een
bepaalde populatie één van de voedingsstoffen op is, dan is dat een
limiterende factor geworden. Die ene factor beperkt de verdere
groei van algen. Parallel aan deze gedachte, kan ook bepaald
gedrag limiterend zijn voor het systeem. Een kudde kan
bijvoorbeeld een nare ervaring hebben met één van de leden van
de kudde of met een belager. Leden van de kudde zijn
bovengemiddeld angstig. Angst bij dieren reduceert (limiteert) het
lerend vermogen bijvoorbeeld.
Ongelimiteerd bestaat niet
Er zit een grote weeffout in onze economie en dat is dat de
economie alleen kan blijven bestaan als er sprake is van groei.
Bedrijven
kunnen alleen
gezond blijven
als er sprake
is van een
toename van
de winst. Op
onze planeet
zitten echter
grenzen aan
de
hoeveelheid
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lucht, water en mineralen in de bodem. We kunnen deze
voorraden niet ‘ongelimiteerd’ benutten want ooit is het op. Groei
is een misconcept. We hoeven onszelf niet te begrenzen als het
gaat om ontwikkeling en ondernemerschap, echter het is wel nodig
om een andere manier te vinden om met grondstoffen om te gaan
waardoor deze voortdurend in de kringloop kunnen blijven. Wat
wordt onze nieuwe stip aan de horizon?
Conclusie & voorbeeld
Soms zie je niet waar een steeds terugkerend patroon vandaan
komt. In dat geval is het goed om uit te zoomen. Pas dan kun je
zicht krijgen op de factoren die bepaalde patronen (sociale of
fysieke) op zijn plek houden. Dit betere begrip van wat er gaande is,
is een voorwaarde voor veranderingen van diepliggende
ongewenste patronen. Zowel voor een individueel bedrijf als voor
de economie als geheel.
Een gezonde, lang houdbare economie
Een meer systemische blik en meer zicht op de limiterende
factoren, kan helpen om te bepalen wat de eerste stappen zijn op
weg naar een circulaire economie. Het ontbreken van een
systemische blik kan wel eens de beperkende factor zijn voor de
transformatie naar een circulaire economie. Wat houdt oude
patronen op zijn plek?
Een meer holistisch perspectief op ‘organiseren’ helpt in onze ogen
de transformatie naar een circulaire economie. En het besef dat we
op deze begrensde planeet elkaar echt nodig hebben om een stap
verder te komen. Voor een goede balans hebben we naast ons
denken ook gevoel en misschien nog wel meer onze intuïtie nodig.
Er bestaan veel tools die helpen om uit te zoomen naar het geheel.
Maak een mindmap bijvoorbeeld of raadpleeg buitenstaanders.
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Ook een ecologisch perspectief helpt om uit te zoomen. Het zou
heel goed zijn als Lean wordt aangevuld met dergelijke tools.
Voorbeeld - Uitzoomen
Binnen een productiebedrijf lukte het bijvoorbeeld maar niet om te
veranderen van een ‘brand-blus-organisatie’ (blijven improviseren
in de waan van de dag) naar een lerende organisatie die structureel
verbetert. De getrainde en geïmplementeerde Lean hulpmiddelen
werden, om onduidelijke redenen (geen onwil), niet toegepast. Het
opzoeken en wegnemen van de grondoorzaken van problemen
wilde maar niet lukken; men was niet transparant over over
gemaakte fouten. Uitzoomen leverde het inzicht op dat de
betreffende leiderschapsstijl een belemmerende factor was om
met de Lean tools te werken. De aansturing was vooral erg
dominant, de stijl was erg commanderend en controlerend en
werknemers durfden niet met vragen of ideeën te komen. Er was
eerst een cultuurverandering nodig.
Klantvraag10
Wij ontwerpen en ontwikkelen nieuwe producten vanuit de wens
van de klant. Hoe kan ik daarbij ook aansluiten bij de circulaire
economie?
Linda (Lean)
Lean richt zich op een efficiënt innovatieproces. Een beproefde
ontwikkelmethode waarin de link met Lean duidelijk wordt gelegd,
is omschreven door Eric Ries in de Lean Startup. In deze aanpak
staat snel leren centraal met daarin twee belangrijke onderwerpen;
Het verkorten van doorlooptijden
Een productidee wordt uitgewerkt tot een eerste versie van het
product of de service. Deze eerste versie is zo eenvoudig mogelijk
(met weinig moeite) gecreëerd. Het product wordt snel op de
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markt ‘in het echt’ getest, hiermee wordt zoveel mogelijk
informatie verzameld. Korte feedbackloops dus, veel experimenten
waarbij de resultaten input zijn voor een verbetercyclus.
luisteren naar je klant EN de wereld
Als de ontwikkeling van het product of de service gebeurt op basis
van de uitkomst van de experimenten in de echte markt, staat de
wens van de klant voorop. Dit gaat echter vaak over functie of
gebruik Lean richt zich vrijwel nooit op het gebruik van materialen
en de recyclebaarheid van het product of van de dienst. Dat is een
gemis. Het toepassen van de vijf principes (waarde, waardestroom,
flow, pull en perfectie) helpt ons niet om inhoudelijk producten te
ontwikkelen die passen bij een circulaire economie. Wat kan
Biomimicry ons daarin bieden?
Bowine (Biomimicry)
Een eierschaal, de kleur op de vleugel van een vlinder, een
mangrove-bos. Elk ontwerp (product, proces of systeem) in de
natuur is
een
ontwerp op
basis van de
zes Life’s
Principles.
Stel je dat
eens voor.
Een product
ontworpen
op basis van
lokaal
aanwezige grondstoffen en met levensvriendelijke chemie?
Energie-effectief en recyclebaar?
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Of een proces dat evolueert om te kunnen overleven en waarin
groei en ontwikkeling zijn geïntegreerd? Een systeem dat zich over
de tijd aanpast aan veranderende omstandigheden? Dat zijn
allemaal bestaande ontwerpen uit de natuur. Allemaal ontwerpen
die gebaseerd zijn op de eerder genoemde Life’s Principles.
Designlens
Leren van de natuur is niet een kwestie van ‘copy-paste’ want dan
zouden teveel naar de vorm kijken. Voor elk ontwerp geldt dat de
vorm moet voortkomen uit de functie. Dus niet de vorm, maar de
functie is de ‘brug’ waarmee we op zoek gaan naar die strategieën
in de natuur die helpen die functie te vervullen.
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Vragen als: hoe zorgt de natuur voor een waterdichte scheiding
onder hoge temperaturen? Of hoe zorgt de natuur voor
gestandaardiseerde processen die ook flexibel zijn. Dat zijn de
vragen waarmee we de zoektocht kunnen beginnen. In de
Biomimicry is een ontwerpmethode ontwikkeld die behulpzaam is.
Dit proces bestaat uit 4 fases;
1. Scoping (fase van formuleren van de functievraag, waar
ben je naar op zoek?)
2. Ontdekken (fase van onderzoek doen en conclusies
trekken)
3. Creëren (fase van toepassen)
4. Evalueren (meten van resultaten en bijstellen)
Op www.Biomimicrynl.org staat de designlens uitgebreid
beschreven. Om het te leren toepassen vraagt wel wat oefening.
Hier heeft BiomimicryNL trainingen voor ontwikkeld.
Conclusie & voorbeeld
Voor duurzame ontwerpen die ook ‘bevorderend’ zijn voor het
leven op deze planeet kunnen we inspiratie halen uit de natuur.
Maar hoe lang gaan die producten dan mee? Vraag je je misschien
af. En kan ik dan wel waterdichte materialen ontwerpen? Ga maar
eens op onderzoek, het is verbluffend wat je zult aantreffen. De
natuur gebruikt een beperkt aantal bouwelementen, zorgt voor
een multifunctioneel design en alle materialen zijn recyclebaar en
zelfs bij lage temperaturen afbreekbaar.
Het toepassen van de Life Principles als ontwerpbasis en het
gebruiken van de stappen uit de designlens, is een toevoeging aan
het 'Lean ontwikkelen van nieuwe producten en diensten’. Ook kan
Lean deze Life Principles goed benutten om bestaande processen
en producten te verbeteren.
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Voorbeeld
Er zijn al vele bedrijven die bij hun productontwerp de Life
Principles benutten. Inspirerende voorbeelden zijn onder andere te
vinden in het boek The Shark’s Paintbrush van Jay Harman.
De firma Sharklet Technologies heeft bijvoorbeeld een niet-giftige
coating ontwikkeld waarmee voorkomen wordt dat op gladde
oppervlakten bacteriën en algen groeien. De technologie achter
deze coating is ontwikkeld vanuit het gedetailleerd bestuderen van
een haaienhuid. Men vroeg zich af hoe het kan dat een gladde
haaienhuid geen last heeft van algengroei? De samenstelling en
structuur van de haaienhuid zijn nagebootst in de coating. Bij
testen leverde dat 85% minder afzetting op een glad oppervlakte
op. En daar kunnen bijvoorbeeld producten in ziekenhuizen of
scheepsrompen veel baat bij hebben. Ook de firma Interface
(tapijt) laat zich inspireren door de natuur. Zij hebben duurzaam
materiaal ontwikkeld waarin plantaardige koolstof is opgenomen.
Dat materiaal wordt gebruikt voor het produceren van tapijttegels,
waardoor de afgifte van koolstof aan de atmosfeer voorkomen
wordt.
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Tot slot
We hebben in dit boekje een poging gedaan om de aanpak van
Biomimicry en Lean naast elkaar te leggen en hier en daar wat in
elkaar te schuiven. Wat ons betreft in een poging om bij te dragen
aan de evolutie van Lean als hulpmiddel in een circulaire economie.
Het combineren van succesvolle methodes vanuit Lean met
succesvolle perspectieven vanuit Biomimicry leidt tot bedrijven die
voortdurend leren en dagelijks verbeteren, en waarbij de
verbeteringen gebaseerd zijn op ecologische principes. Bruikbare
elementen vanuit Biomimicry, het businessmodel van de natuur,
worden geïntegreerd in processen en de bedrijfsvoering. Het
streeft naar het creëren van waarde voor zowel de klant, de
omgeving en de economie. We hopen dat onze poging geslaagd is.
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Colofon
Een circulaire economie gaat niet alleen over grondstoffen, maar
ook over het laten stromen van kennis en inzichten. Daar dragen
we graag aan bij. Ons boekje is het resultaat van een zoektocht
naar een meer natuurlijke manier van verbeteren van
bedrijfsprocessen. Aan jou te beoordelen of we hierin iets wakker
hebben gemaakt.
Tot slot willen we Guido Braam, José Franken, Loes Wijffels en
Heleen van der Wilt bedanken voor het voorwoord, het
redactioneel en/of kritisch meelezen waardoor dit boekje compact
maar toch toegankelijk is geworden.
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[Een groot deel van deze reeks is ook in het Engels verkrijgbaar]
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