
©Saskia Monhemius 2019



De tegenkrachten in kwaliteitsmanagement:
Beheersing versus verbetering

De wereld van borging

• ISO
• Audits
• Certificaten

• Licence to operate

• Natuurlijke weg?

De wereld van verbeteren

• Lean en Six Sigma
• Theory of Constraints
• Agile, Scrum etcetera

• Kostenreductie

• Evolutie? Of agressie?



Geschiedenis van Lean, 

1941   Vrouwen in de USA defensie-industrie
1946   De goeroes helpen Japan
1980   Auto’s fototoestellen consumenten electronica
1990   boek: “Machine that changed the World”

Het is een nieuw management systeem:

• Lange termijn filosofie aannemen. 
• Focus op processen, 

flow en in één keer goed.
• Mensen: “we doen uitzonderlijke dingen 

met gewone werknemers”.
• Voortdurend verbeteren, 

individueel, teams, 
processen, strategie.



Haast

BoardingCheck in
Controle

De Efficiency 
Paradox …

(uit “Dit is Lean”, Modig Ählström)



1 Complexiteit



Tijdens afronding project 
10 % verliezen door grote 
problemen

Gedurende het project 10% 
verliezen die binnen 
budgetten vallen

In details van het werk 10% 
verliezen door fouten, 
plotselinge wijzigingen en 
dergelijke

Individuele vergissingen 
10% ??

+     
Minstens 30% vermijdbare 
kosten op de totale omzet

2 Follow the money Fouten zichtbaar 
voor klant
Diplomatie en 
claims

Fouten binnen 
project management
Binnen budget 
verdoezeld

Fouten binnen 
engineering 
trots
Collegiaal 
toegedekt



 3 Lean is géén project Internaliseren van ideeën in plaats 
van “uitrollen”

Je kunt niet de buitenkant van Lean 
kopiëren en toevoegen

Je moet zelf het hele pad afleggen 
en daarbij de methode en de 
gereedschappen toepassen

Op de goede weg? Dat herken je 
meteen aan de win-win en elegantie 
van oplossingen.



Primary 
Metric

Secondary 
Metric
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Is dit de basis voor Lean projectselectie?

“Ieder project heeft een secondary 
metric die geen schade mag leiden”

(zelfs niet onder druk van CEO)

Of geven we toe aan 
korte termijn resultaat en 

zijn we in de crisis 
verslapt?

Dan resulteert ieder 
succesvol project in 

nieuwe risico’s en kosten 
op lange termijn. 

 3 Lean projectselectie bepaalt de uitkomst 



Circulaire projectselectie
Lean heeft een managementperceptie 
van de oude denkwijzen en focus op geld

De methoden zijn waardevrij en kunnen 
met andere doelen zo worden toegepast.

Wie heeft moeite met omschakelen?
Medewerkers?
Management?

Toch beter met schone lei beginnen
in plaats van een “besmette” methodiek?

Secondary 
Metric, Geld? 
Werkdruk? 
Andere 
randvoor-waar
den

Primary 
Metric, 
Circulair, CO2, 
schoon water, 
fijnstof ….. 






