
Doelgroepwerknemers	Betrekken	bij	Implementatie	
van	[Lean]	Verbeterprojecten	



Een woord vooraf 
De Sociale Economie kenmerkt zich door een voortdurende zoektocht 
naar een goede werking die zich niet enkel vertaalt in tevreden klanten 
maar ook in een adequate ondersteuning van alle werknemers. 

Continu oog hebben voor en zoeken naar verbetering is een proces 
zonder einde. Het is een houding. Vaak kan een afgebakend project op de 
werkvloer echter een nieuwe werkwijze introduceren en werknemers 
stimuleren.  

Tijdens dit project volgden 21 organisaties, Kringwinkelcentra en 
Beschutte Werkplaatsen, een begeleid traject met als doel het 
duurzaam implementeren van methodieken uit Lean Manufacturing. 
Voorwaarde voor deze begeleiding was het actief betrekken van hun 
doelgroepwerknemers. 

Op basis van hun ervaringen werd voorliggend product uitgewerkt. 

Dit project is ontwikkeld onder de E S F - oproep innovatie. Het 
innoverende van onze insteek is niet het verbeteren van de werkvloer 
voor de doelgroep, maar het verbeteren met de doelgroep! 
Leanmethodieken vormden een dankbare inspiratie, maar de echte 
sterren waren de doelgroepwerknemers en de mensen die nieuwe 
verbeteringsprojecten trokken.  

Met dank aan: 

Aurora 
Aralea 

Blankedale 
BW Asse 
BW Imsir 
Demival 
Ijsedal 

Kringwinkel Ateljee 
Kringwinkel De Cirkel 

Kringwinkel Okazi 
Kringwinkel SPIT 

Kringwinkel Teleshop 
Kringwinkel Televil 
Kringwinkel ’t rad 
Kringwinkel WEB 

Kringwinkel Zuiderkempen 
Kunnig 

Mariasteen 
OptimaT 

WAAK 
ZKW 



  DOBBI           Wat  
Wij, KOMOSIE, VLAB en Hera Management Consulting verzamelden in het project DOBBI 
ervaringen, nuances, vragen en bedenkingen in verband met het betrekken van 
doelgroepwerknemers in Beschutte werkplaatsen en Kringwinkelcentra bij het projectgewijs 
bereiken van verbeteringen op de werkvloer.  

In dit werk zijn vragen en antwoorden gebundeld met als inspiratiebron de ervaringen uit de 
begeleidde trajecten binnen dit project en de uitwisseling in werkgroepen en lerende 
netwerken. In deze bundeling staan de vragen WAAR, WIE, HOE en WANNEER centraal als gids 
naar een antwoord op zorgen bij het opstarten, uitvoeren en borgen van een verbeterproject. 

Dit werk leidt ook naar de vraag “WAT”. Welke methode dient gebruikt te worden? Het 
antwoord is echter aan de lezer. Wij kozen in samenspraak met de sector voor Lean 
Methodieken. Deze lenen zich zeer goed tot inspraak van doelgroepwerknemers en zijn ruim 
getest buiten, maar ook binnen de sector. 

Het antwoord op de vraag WAT is echter breder dan Lean Manufacturing. De voorbeelden in 
deze bundel betreffen steeds Lean Manufacturing, al dan niet aangepast aan onze 
werknemers. De lessen kunnen echter meegenomen worden in andere manieren van 
verbeteren. De vragen WAAR, WIE, HOE en WANNEER vormen een hoeksteen in de 
voorbereiding van een plan, in de analyse van een (problematische) situatie en in een 
inschatting van hoe het verder moet.  

  Wat staat er in deze bundel? (Zie volgende pagina voor illustratie) 

1. Overzicht: Lessen uit de Kringwinkelcentra en de Beschutte werkplaatsen
 Gebruik als oriëntatie, je vindt er de thema’s die aan bod komen in de fiches maar ook een verwijzing naar 2 checklists.

2. Vragen:
o Checklist 1: Een plan voor DOBBI  in 12 vragen

 Gebruik om een plan op te stellen
o Checklist 2: Verbetering bereiken, behouden en verspreiden in 12 vragen

 Gebruik om project in gang te zetten en op gang te houden

3. Fiches: Gebruik als inspiratie voor nieuwe antwoorden of als steun om jouw aanpak verder te zetten.

Voorbeeld: Wie moet wat, wanneer doen? 



  Aan de slag met de bundel 

Legende: 

Mgt: De directie, het management

Bgl.: begeleidend kader, Afdeling/teamverantwoordelijke(n)

Tm: Binnen het team (werknemers + hun begeleider)

Ud: Uitdagingen

Brg: Borgen

Vsp: Verspreiden

Wie, waar, hoe, wanneer?

Overzicht

Vragen

Fiches



Overzicht 
Waar moet ik op letten? Wat kan er fout 
lopen? Wie moet ik betrekken en hoe? Een 
werking veranderen roept veel vragen op. In 
dit overzicht een beeld van de belangrijke 
thema’s.   

Beslis:  
A) Je wil een concreet plan opstellen? Ga naar checklist 1
B) Je bent bezorgd over de haalbaarheid van een project in je afdeling? Over

de duurzaamheid ervan of over de mogelijkheid tot verspreiding? Ga naar
checklist 2.

C) Je kan ook gewoon de bundel doorlopen om zo inspiratie op te doen uit de
ervaringen.

Vragen 
In elke fase van een project staan een aantal 
vragen centraal. Met twee checklists als gids kan je 
aan de slag. Elke checklist geeft een overzicht op 
één zijde en de uitgeschreven vragen op de andere 
zijde. Op welke vragen weet je al een antwoord?  
Daar waar het antwoord niet duidelijk is voor jouw 

werkplaats en daar waar het huidige antwoord niet voldoet, kan je op zoek in 
de fiches naar antwoorden die andere werkplaatsen formuleerden op basis van 
hun ervaring. In de rechthoekjes van de checklists vind je de referentie naar 
fichenummers die relevant zijn voor jouw vraag. Indien je honger naar kennis 
daar nog niet mee gestild is, is er ook een literatuurlijst achteraan de bundel, 
aanvullend aan de fiches. 

Fiches 

Titel = Fichenummer + thema 

Ervaringen uit het project. 
Kleuren verwijzen naar de structuren van het overzicht en 
de checklists 1 en 2. 
In het vak met ervaringen is gekozen de directeurs, 
begeleiders en werknemers aan het woord te laten. 
Dialect werd herleid naar Algemeen Nederlands. Om de 
boodschap inhoudelijk authentiek te houden werden de 
functies die hier genoemd worden niet veranderd, noch 
verwijzingen naar doelgroep, noch de brede waaier van 
termen voor begeleiders. 

Tips. Wat we leerden uit de ervaringen, de oplossingen die 
gevonden werden in het verloop van dit project. 

Mogelijke valkuilen en/of uitdagingen. Wat kan er mis 
lopen? 

Opmerking! De fiches zijn geschreven vanuit Kringwinkelcentra en Beschutte 
Werkplaatsen. Bij het formuleren van tips en valkuilen wensen we geen 
onderscheid te maken op basis van problematieken eigen aan onze 
doelgroepen. Om deze reden is er gekozen steeds de algemene term 
“werknemer” te gebruiken. Verschillende bedrijven hebben ook verschillende 
termen voor leidinggevenden.  We verwijzen naar directie en hoger kader in 
deze bundel met de term ‘het management’. De directe leidinggevende en 
tevens begeleider wordt aangeduid met de korte term ‘begeleider’.  



Aanpakplan 

Strategie 

  Overzicht: Lessen uit de Kringwinkelcentra en de Beschutte Werkplaatsen 
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Checklist 2: Verbetering bereiken, behouden en verspreiden 

Checklist 1: Een plan voor DOBBI maken Checklist 1: Een plan voor DOBBI maken 



 Checklist 1: Een plan voor DOBBI  in 12 vragen 

Vragen 

… In/met het team

… in/met begeleiding

… in/met management

Wie

Ondersteunt?
Is betrokken?

trekt?
Is op de hoogte?

Zal meewerken 
aan verbetering?

Hoe

Draagvlak 
maken?

Een project 
starten?

verbeteringen 
uitvoeren ?

Waar

Bereikbaar?

Aan de slag?

Overleggen?
Aan de slag?

Wanneer

Is verbetering 
mogelijk

Is er nood aan 
verbetering

samenzitten?

17, 19 

7, 14 

13, 15 
16 

13, 14 
20 

10 
3, 5, 6 

14 

4, 5, 6 
11, 12 
22, 24 

3, 7, 11 
12, 14 
22, 24 

1, 10, 11 
12,14, 19 
21,22, 24 

10, 17 
18, 19 

18, 20 
21, 23 

2, 7, 8 
9, 15 
18, 23 

Zie Keerzijde voor checklist

Checklist 1: Een plan voor DOBBI maken 



 Checklist 1: Een plan voor DOBBI in 12 vragen 

 Wie in het management ondersteunt het komende project? 

 Hoe zal het management voldoende draagvlak voor het project voorzien? 

 Waar kan het management bereikt worden tijdens het project?  

 Wanneer zal het management tevreden zijn?  In de fiches wordt aangegeven waarom  DOBBI nuttig kan zijn. Het is echter aan een directie te 
bepalen wanneer iets nuttig is voor de werkplaats.  

 Wie van de begeleiders (begeleider/begeleiding naast de werkvloer) trekt het project? (En wie is ook op de hoogte?) 

 Hoe start de begeleiding een nieuw project op? 

 Waar (in welke afdeling) zal het project doorgaan? 

 Wanneer is er nood aan verbetering? 

 Wie in het team zal meewerken aan verbetering? 

 Hoe zal het team verbeteringen uitvoeren? 

 Waar is ruimte voor bespreking, nieuwe ideeën? 

 Wanneer en hoe frequent wordt er samengezeten? 



Uitdagingen 

Borgen 

Verspreiden 

  Checklist 2: Verbetering bereiken, behouden en verspreiden in 12 vragen 

Wie

Wie zal niet meedoen?

Wie bewaakt de 
verbetering?

Wie geeft het door?

Hoe

Hoe moet het niet?

Hoe systematisch verbeteren?

Hoe het succes voortzetten

2, 3, 7, 8   
9, 20 

9, 20, 21  
34 

8, 11, 14 
15,16, 22, 26 

11, 17, 19 
21, 22, 24 

35, 36 

4, 5, 6, 11 
13, 17, 19 

9, 19, 20 
21, 35, 36 

Checklist 2: Verbetering bereiken, behouden en verspreiden 

Zie Keerzijde voor checklist



Checklist 2: Verbetering bereiken, behouden en verspreiden in 12 vragen 

Bij de opstart van een nieuwe (deel-)werking: 

 Wie zal niet meedoen of een nieuwe werking tegenwerken? 

 Hoe valkuilen in aanpak vermijden? Hoe moet het niet? 

TIP: Buig valkuilen om naar een uitdaging! Weet je zeker dat iets onmogelijk is? Kan je met een kleine aanpassing in communicatie, in werkwijze, … wel 
mogelijkheden creëren? 

Eens resultaten bereikt zijn: 

 Wie zet het voort? Wie is er verantwoordelijk voor het bewaken van de werking? 

 Hoe wordt er systematisch aan verbetering gewerkt? (Is er een plan?) Hoe wordt de inzet voor verbetering behouden? 

Indien een aanpak succesvol blijkt dan kunnen we deze verderzetten in andere afdelingen/deelwerkingen: 

 Wie geeft de werkwijze door? (En wie ontvangt?) 

 Hoe kan eenzelfde succes bereikt worden bij een andere afdeling? (Analyse!) 



1. Voordelen van DOBBI Werknemers betrekken bij de planning, uitvoering en borging van 
verbeterprojecten heeft voordelen op vlak van persoonlijke 
ontwikkeling van werknemers (fiche 15) en economische voordelen 
(fiche 16). Er ontstaat een gedragen werkmethode. 
Het succes van DOBBI-verbeterprojecten kan gemeten worden in 
tevredenheid van werknemers, ontwikkelde competenties, initiatief 
name, nieuwe verbeterideeën,… 
DOBBI heeft vele voordelen: 
 Betere oplossingen.
 Oplossingen worden gedragen door iedereen.
 Snellere en betere communicatie over de oplossing.
 Betere uitvoering van de samen gevonden oplossing.
 Minder nood aan opvolging.
 Daling van de afwezigheidsgraad.
 Verhoging van het operationeel rendement.
…. 

Je gaat meer betrokkenheid hebben van je doelgroep. Zij 
gaan meer overtuigd zijn van de manier van werken. Het is 
goed voor het groepsgevoel. De werknemers weten waar ze 
mee bezig zijn. Vooral die betrokkenheid is heel belangrijk. 

We hebben al een aantal keren geprobeerd om een structuur 
uit te tekenen. Eén keer vanuit een kwaliteitsdoelstelling. Er 

is toen veel gedaan maar er zat geen methodiek achter en het 
is uitgedoofd. Als wij er nu in het huidige project blijven 

achter staan en de nodige audits doen, dan hebben we deze 
keer een duurzame verbetering gerealiseerd en dan is het de 

moeite waard. 

Er is een werkgroep samengesteld die werkpunten moet 
checken. De lijst met werkpunten was verrassend 

gedetailleerd en de werknemers wisten het soms beter dan 
de begeleiders. De werknemers kunnen verrassend uit de 

hoek komen. 

Bij het nachecken van de lijst van vooropgestelde acties 
hebben wij bij een werknemer tot onze grote verbazing een 
grote opmerkzaamheid vastgesteld. Hij had oog voor details 

die de betrokken begeleider niet zijn opgevallen. Zelfs na 
jarenlang samenwerken brengt dergelijk project ongekende 

capaciteiten van werknemers naar voren. 

! DOBBI moet een deel zijn van een cultuur. (fiche 11) 
! Een aangepaste begeleiding is nodig. (fiche 3) 
! Hoe meer mensen betrokken worden, hoe breder het draagvlak voor 

de veranderingen is. 
! Een specifieke aanpak voor DOBBI is een voorwaarde om voordelen te 

behalen. (fiche 5) 
! Borging is nodig indien je de voordelen wilt behouden. 

(fiche 36) 

Mgt

Bgl 

Tm

Ud



2. Keuze voor Werknemers Bepaal welke werknemers betrokken worden bij het verbeterproject. 
Dit kan gelijk vallen met de keuze voor een afdeling. Er kan ook voor 
specifieke werknemers gekozen worden als deel van een apart 
verbeterteam. In beide gevallen zijn de mogelijkheden:  
 alle  werknemers
 werknemers die zichzelf kandidaat stellen.
 werknemers van een bepaalde afdeling.
 werknemers kiezen op basis van attitude.
 werknemers kiezen op basis van vaardigheden.
 werknemers kiezen op basis van de vaardigheden/attitude die ze

nog kunnen ontwikkelen.

De keuze van de doelgroep is heel belangrijk. Het moeten 
mensen zijn die niet bedreigend overkomen en die goed de 

boodschap kunnen doorgeven aan hun collega’s. Zij moeten een 
beetje aanzien hebben in de afdeling maar ook niet te 

geweldig overkomen. Iemand die sterk is in competenties, maar 
haantje de voorste is, heeft niet het ideale profiel. 

Er zijn er altijd die zich sowieso minder geroepen voelen te 
vergaderen of niet zoveel fantasie hebben… of weet ik veel 
wat. Ze staan niet te springen om daar echt hun gedacht te 
zeggen, ze laten het eerder afhangen van een ander. Er zijn 
initiatiefnemers en niet-initiatiefnemers, je voelt dat ook 

meteen. 

We hebben iemand die vaak commentaar geeft, een nors 
iemand. Het is iemand die wel intelligent is. Een collega was 

bang en zei: “Met hem weet je nooit hoe hij reageert.”  Maar 
toen die collega mee in het groepje kwam, was hij net heel blij 

dat hij er zat en heeft hij ook ideeën gebracht. 

De beste ondersteuners zijn misschien wel mensen met 
autisme, die houden van structuur geven. 

 De keuze voor werknemers met potentiële vaardigheden is 
waardevol, zowel voor de  werknemer als voor de werkplaats. 
Maar dit vraagt echter een nauwgezette begeleiding. 

 Ga er niet van uit dat werknemers voor-de-hand liggende 
vaardigheden bezitten, zoals het lezen van een tweedimensionaal 
plan. Dit is een vorm van abstract redeneren en vaak moeilijk. 
Ook lees- en schrijfvaardigheid is geen evidentie. Hou rekening 
met frustraties die hierdoor kunnen ontstaan. (fiche 10) 

 Kies personen die voldoende draagkracht hebben. 
 Mensen die zich negatief opstellen kunnen anderen beïnvloeden. 

(fiche 8) 
 Mogelijkheid tot abstract redeneren alleen is niet voldoende als 

voorspeller voor succes in het verbeterteam. (fiche 24) 
Communicatieve en sociale vaardigheden zijn minstens even 
belangrijk. 

Tm

Ud



3. Werknemers meer betrekken Naast de keuze om werknemers te betrekken, is het ook belangrijk 
na te denken over wat elke werknemer kan bijdragen. De manier 
waarop een werknemer betrokken wordt, bepaalt voor een groot 
deel wat hij/zij bijdraagt. 

 Maak er een gewoonte van om werknemers te betrekken. Het
wordt een automatisme waar het onderdeel is van de
bedrijfscultuur. (fiche 11)

 Betrek een begeleider/trekker die beschikt over vaardigheden
om informatie van werknemers te verkrijgen. (fiche 20 en 21)

 Organiseer overlegmomenten met werknemers. (fiche 33)
 Bevraag de werknemers op de werkpost.
 Spreek werknemers tussendoor en informeel aan, toon interesse.
 Geef positieve feedback.
 Gebruik visuele hulpmiddelen zoals pictogrammen, foto’s voor

en na,… (fiche 4)
 Stel werknemers op hun gemak door:

o naar hun vertrouwde omgeving te gaan. 
o hun taal te spreken: jij, niet “u”; voornaam, niet 

(mijnheer/mevrouw +) achternaam. 

werknemers zien de dingen heel anders. Ze komen met heel 
andere ideeën dan wij. 

We merkten dat het geven van ideeën voor sommigen moeilijk 
was. Maar dan eerder omwille van verborgen, persoonlijke 

problemen. Mogelijk liggen er andere emoties aan de basis van het 
stilzwijgen van personen. 

Voor problemen die te maken hebben met het project kunnen 
werknemers terecht bij een trajectbegeleidster die de problemen 

opvangt. 

Als we in de vergaderzaal komen zitten om een keer te 
brainstormen over het magazijnplan, dan zijn de mensen stiller. De 

burelen zijn niet hun natuurlijke omgeving. 

We hebben dat gedaan met begeleiding, om te oefenen. Als er dan 
volk komt van andere fabrieken, dan leiden we die rond. We 

proberen dat alleen. Allez, de begeleider loopt wel mee, maar hij 
zegt niks. 

! Ga voor de persoonlijke aanpak! Betrek werknemers op de 
manier die voor hen het meest geschikt is. Indien dit niet 
gebeurt dan zal enerzijds de invloed van de werknemer gering 
zijn en zal anderzijds de vraag frustratie uitlokken.  

Bgl 

Tm

Ud





4. Visuele hulpmiddelen
Visuele hulpmiddelen helpen bij het betrekken van werknemers. 
Communicatie in beelden is te verkiezen boven tekst. Foto’s, 
pictogrammen, tekeningen,…  kunnen gebruikt worden om ideeën uit 
de werknemers te halen. Op de werkvloer vormen ze een 
ondersteuning voor gemaakte afspraken. Leuke, visuele middelen 
geven een verbeterproject meer aanwezigheid in de werkplaats.  
 Kies één stijl, lay-out, en trek deze door bij de opmaak van

nieuwe pictogrammen, plannen, … 
 De huisstijl van de werkplaats gebruiken geeft het gevoel dat het

project door de hele werkplaats wordt gedragen. 
 Een nieuwe stijl ontwikkelen benadrukt het innovatieve van de

werkmethode. 
 Gebruik de hulpmiddelen in de vergaderruimte én op de

werkvloer. 
 Grappige beelden trekken makkelijker de aandacht.
 Maak successen zichtbaar!

De uitleg werd gegeven aan de hand van een voorbeeld met een 
gezelschapspelletje. Zo werd het project visueel gemaakt. 

In het begin kwamen we hier in de vergaderzaal zitten. We zijn 
daarvan afgestapt. Doe zoveel mogelijk op de werkvloer zelf, 

dat je dingen ook kan aanwijzen. 

Er was niet veel duidelijkheid over de planning. Ze gebeurde 
vooral in het hoofd van een begeleider. Sinds kort zijn we taken 
gaan noteren en komt de planning dagelijks op een whiteboard 

in plaats van in het hoofd van 1 verantwoordelijke. 

Het project heeft een eigen naam, het SMILE project. Bij alle 
acties staat een smiley. Dit behelst wel meer dan het Lean 

project. 

We gaan de successen visualiseren naar de doelgroep. Er wordt 
een blad toegevoegd aan de boom als er iets gerealiseerd is. 

De verschillende afdelingen hebben een werkfiche voor de 
afdeling waar ze mee werken: “wat heb je nodig om efficiënt 

te werken op je werkvloer?” Samen met de ergotherapeut 
polsen we aan de hand van deze fiche naar verbeteringen. 

! Hang afbeeldingen op waar iedereen ze kan zien. 
! Hoewel felle kleuren en grappige afbeeldingen in het oog 

springen, moet hier voorzichtig mee omgesprongen worden. Waak 
over de professionaliteit die de omgeving uitstraalt! 

Tm

Ud



5. Een specifieke aanpak
voor DOBBI Om werknemers te betrekken, is het nodig hen te bevragen. (fiche 2) 

Voor sommigen is het moeilijk ideeën om te zetten naar een concrete 
boodschap. Verschillende mogelijkheden van werknemers in 
verschillende situaties vragen een specifieke aanpak: 

 Om iedereen, ook ‘zwakkere’ werknemers, te betrekken kan in
duo’s gewerkt worden. Hierbij kan de zwakte van de ene persoon
aangevuld worden door een sterkte van de andere.

 Toon belangstelling, zowel voor het project als voor de mensen.
 Vraag de werknemer te herhalen wat je hebt verteld of de

gegeven instructie onder begeleiding toe te passen.
 Laat vragen stellen door een persoon bij wie de werknemer zich

op zijn gemak voelt.
 Bevraag de persoon enkel indien hij vrij kan antwoorden.
 Zorg ervoor dat werknemers in geval van problemen bij een

vertrouwenspersoon terecht kunnen.
 Wanneer abstract denken moeilijk is, helpt het naar de werkvloer

te gaan.
 Werk visueel: met prenten, gebaren,… (fiche 4)
 Herhaal, herhaal, herhaal, herhaal.

Veel herhaling hé. Soms is het nodig de zaken te herhalen, tot 
den treuren toe. Dat is ook niet nieuw, natuurlijk, als je met 

een specifieke doelgroep werkt. 

Ik waak erover niet te snel de oplossingen te geven. We gaan 
naar de ruimte en wachten tot ze zelf initiatief nemen om iets 

te zeggen. We merkten wel dat het in de eerste fase wat 
moeilijk los kwam. Als je dan echter ideeën gaf, dan begonnen 
ze wel te beseffen in welke richting we wilden gaan. Ze gingen 

dan mee nadenken over welke verbeteringen mogelijk zijn in 
het hele bedrijf. 

Per fase is er een moment dat we met de doelgroep 
samenzitten. 

De afstand wordt kleiner tussen management en werknemers, 
indien de directie ook op werkvloer komt. 

! Schenk aandacht maar betuttel niet!  
! Er is niet één aanpak die voor iedereen het beste werkt! 
! De individuele aanpak is de beste, voorzie tijd zodat iedereen 

gehoord wordt. 

Tm
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6. Niet-Nederlandstalige
Werknemers betrekken  Werk visueel: werk met foto’s, tekeningen, prenten, film, zelf

voordoen,… (fiche 4)
 Verschillende visuele hulpmiddelen hebben verschillende

voordelen. Een tekening kan overzicht geven, foto’s zijn zeer
concreet, …

 Laat de werknemers voor elkaar vertalen.
 Stel de vraag: “Vertel eens wat ik heb gezegd?”. Als de persoon

je uitleg niet begrepen heeft, herhaal dan wat je gezegd hebt, en
nog een keer, en nog een keer, en nog een keer,…

 Spreek traag en duidelijk.
 Ga op de werkvloer en toon wat je bedoelt.

Er zijn een aantal mensen die wel Nederlands kunnen spreken. 
In een groep babbel je echter vaak zeer snel en door elkaar, 
dan merk je dat zij niet meer mee zijn met heel het verhaal en 

afhaken. 

We vergaderen zoveel mogelijk op de werkvloer zelf, op die 
manier kan je de dingen ook aanwijzen. En dan veel hertalen 
hé. Ik bedoel proberen duidelijk maken waarover het gaat. 

Alle middelen waren goed om elkaar te verstaan. 

We moeten sowieso het tempo lager zetten en alles ook 
herkauwen. Je ziet dan ook dat die mensen omwille van de 
taalbarrière minder makkelijk initiatief nemen om zaken op 

tafel te leggen. 

Bij het schikken legde een niet-Nederlandstalige werknemer de 
zaken die we aan het herschikken waren steeds terug op 

dezelfde plaats. Hij was niet mee met het verhaal. 

! Vermijd uitleg in ingewikkelde woorden of dialect. 
! Naast een taalbarrière is er ook een cultuurbarrière, bv. 

handgebaren betekenen niet altijd hetzelfde in alle 
talen/culturen.  

! Vermijd het zelf aanvullen van zinnen. Geef werknemers de tijd 
om hun uitleg te doen 

! Behoud respect, luid praten en veel herhaling kan kleinerend 
overkomen. 
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7. Weerstand Een verbeterproject kan weerstand oproepen. Deze weerstand kan er 
zijn ten opzichte van de verandering (fiche 8), maar ook ten opzichte 
van de eigen rol of de rol van anderen in het project. (fiche 9) 

 Probeer te weten te komen tegen welk concreet feit of onderdeel
van het project de weerstand gericht is.

 Geef de werknemers de kans hierover te praten.
 Werknemers moeten zich bewust zijn dat ZIJ er beter van

worden, niet enkel de werkplaats. Als ze merken dat het werk
voor hen aangenamer wordt, verdwijnt stilaan de weerstand.

 Het enthousiasme van anderen kan aanstekelijk werken.(fiche 39)

 Er kan ook bewust gekozen worden om personen met weerstand
op te nemen in het verbeterteam. (fiche 24) Hou er echter
rekening mee dat dit tijd en energie vraagt. Je zal het project zo
vertragen.

 Personen met weerstand betrekken kan wel 2 voordelen hebben:
o Zij kunnen alsnog gemotiveerd raken door het zien van

kleine resultaten en hebben zo een goed effect op anderen
die het project niet genegen zijn.

o Weerstand kan terecht zijn en dit is nuttige informatie
voor een begeleider.

In het begin heb je sowieso wat weerstand van de doelgroep, 
maar na een tijdje valt dat wel mee. Ook bij de omkadering 

hoor! Eén begeleider stond op enkele maanden van zijn 
pensioen en zei: “dit ga je me niet meer aandoen”. Zijn 

vervanger is nu echter vragende partij. 

Zodra een harde kern overtuigd is van het succes en men 
resultaat ziet, krijg je die anderen, diegenen die in eerste 

instantie weerstand hadden, mee op de kar. 

We zijn heel blij dat we de doelgroep hebben betrokken. 
Werknemers kennen de werkplaats immers het beste. Het 
motiveert hen om zelf ideeën te geven. Ze voelen zich meer 

betrokken. Er komen betere oplossingen. Er moet geen tijd en 
energie gestoken worden in het overtuigen van de doelgroep 

over een bepaalde werkmethode. Nee, ze doen dat zelf. 
Weerstand wordt voorkomen. 

 Indien een groot deel van de werknemers weerstand toont, bekijk 
dan of dit project goed gecommuniceerd is.  

 Let op dat de investering in het project niet enkel gericht is op 
het wegwerken van weerstand. 
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8. Verandering roept
weerstand op Een verbeterproject brengt heel wat veranderingen met zich mee. 

Voor werknemers is dit soms moeilijk. Ze zijn hun vertrouwde manier 
van werken gewoon en staan angstig ten opzicht van verandering. De 
weerstand kan gericht zijn op heel praktische zaken. Enkele 
voorbeelden:  

 Een werknemer voelt weerstand omdat hij niet gefilmd wil
worden.

 Een werknemer vindt het niet fijn om deel te nemen aan het
project omdat hij nu niet meer op vrijdag verlof kan nemen.

 Een werknemer is teleurgesteld omdat hij de foto van zijn
hond niet meer op zijn werkpost mocht hangen.

Weerstand tegen verandering kan verdwijnen wanneer: 
 de persoon de positieve gevolgen van de verandering ervaart.
 de persoon positief bekrachtigd wordt.

Er zijn eigenlijk werknemers die goede inzichten hebben en 
die ook niet bang zijn om iets te zeggen. Zo is er iemand die 

zegt wat hij denkt en waar het op staat bij hem. Het moeilijke 
is hem te overtuigen van iets nieuws. 

Toen we in het begin aan het schikken en het sorteren waren, 
bv. in een lade, zeiden we: “oké, dit moet hier niet liggen, en 
dat moet daar niet liggen”. We hebben dat er dan uitgehaald. 
Maar de mannen gingen dat dan achter onze rug terug op die 

plaats leggen. 

Ieder duo deed een terugkoppeling van observaties. De 
bedoeling was enkel verspillingen mee te geven en niet waarom 
en hoe dat dat komt. Ik vond dat de werknemers dat zeer actief 

en concreet deden, maar wel telkens met de valkuil dat ze 
wilden uitleggen waarom ze iets deden. Ze wilden duidelijk 

maken waarom ze op een bepaalde manier werkten. Maar dat 
was niet de bedoeling en dat vonden ze wel moeilijk. 

Eén van de dingen wie we zagen, was dat er overal van die 
papieren plakband lag. Maar echt overal. De opmerking van een 
deel van de groep was: “OK, we hebben misschien maar één rol 
nodig, als we weten waar die ligt dan is dat goed.” Een andere 

deel van de groep zei “ja, dat geraakt wel op, en als dat 
overal ligt, vinden we dat eigenlijk ook altijd wel.” 

! De manier waarop over het project gecommuniceerd wordt, kan 
weerstand voorkomen. (fiche 25, 27 en 29)  

! De praktische organisatie van het overlegmoment kan weerstand 
oproepen. (fiche 31)  

! Praat in het begin goed door wat de bedoeling en de 
verwachtingen zijn. 
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9. Weerstand t.o.v. eigen rol
of die van anderen

Wanneer werknemers betrokken worden, kan er weerstand ontstaan 
ten opzicht van de eigen rol in het project, maar ook ten opzichte 
van andere werknemers die in het project betrokken zijn. 

 Oog voor tekenen van onzekerheid helpt bij het vermijden van
weerstand.

 Het is aangewezen om de beslissingsverantwoordelijkheid niet op
te dringen.

 Werknemers kunnen op verschillende manieren betrokken
worden. (fiche 3) De betrokkenheid van een werknemers moet
gekoppeld zijn aan zijn draagkracht.

 Betrek iedereen (vroeg of laat) bij het project. Geef van bij de
aanvang mee dat iedereen op een bepaald moment zijn inbreng
mag doen.

De deelname aan dit verbeterteam wekt jaloezie op omdat 
zij mogen sorteren op momenten dat anderen moeten werken. 

Een werknemer werd, onvoorbereid en onverwacht 
gebombardeerd tot auditor omdat de eigenlijke auditor in 

verlof was. Hij was daar helemaal niet gelukkig mee en had er 
veel moeite mee om opmerkingen te geven tijdens de audit. Hij 

kon zijn collega’s toch niet gaan bekritiseren. Het kwam zelfs 
tot serieuze spanningen tussen deze werknemer en een 
collega. Hij verliet de werkvloer en moest teruggehaald 

worden. Bij de afsluiting van de audit zei hij dat hij dit niet 
meer wilde doen. 

We hebben geprobeerd met magazijnverantwoordelijken te 
werken. We werkten met een verantwoordelijke in het 

magazijn die mensen mocht aanspreken: “Zeg manneke, zet dat 
nu eens niet daar, de plaats is daar”. Maar daar lok je zoveel 

frustratie mee uit dat we hebben gezegd “daar stoppen we 
mee.” 

Er viel een werkleider weg. Aan de werknemers werd gevraagd 
een trekkersrol op te nemen, maar niemand wou dit. “Nee, wij 

zijn een team, wij willen dat samen doen”. 

Een verbeterproject kan de onzekerheid vergroten. Kijk uit voor 
volgende situaties: 
! Werknemers krijgen door hun deelname aan het project extra 

aandacht waardoor onzekerheid kan vergroten. 
! Door het uitvoeren van het project merken collega’s dat een 

persoon bepaalde vaardigheden niet bezit. 
! Werknemers zijn teleurgesteld als ze niet mogen deelnemen. Ze 

zijn boos op zij die wel gekozen worden. 
! Werknemers vrezen dat ze kritiek op collega’s moeten geven. 
! Ook als er initieel geen weerstand is kan door een rolwijziging 

alsnog weerstand optreden, bijvoorbeeld als de persoon gevraagd 
wordt zijn/haar ervaringen met anderen te delen.  
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10. Werknemers vrijmaken Het verbeterproject moet prioriteit zijn. In praktijk is dit echter niet 
evident. Omwille van productiedruk is het soms moeilijk mensen vrij 
te maken. Enkele manieren om hiermee om te gaan zijn:  

 Neem ‘Meewerken aan verbeteren’ op in het functieprofiel van
werknemers en begeleiders.

 Voorzie vanaf het begin van het project voldoende werknemers.
Bij productiedruk kan dan een deel naar het overlegmoment gaan
en een ander deel naar de productie.

 Laat de taken van werknemers die deel uitmaken van het
verbeterteam overnemen door mensen van andere afdelingen.

 Geef het project op kalme momenten extra aandacht.
 Trek elke dag tijd uit voor een kort overleg. (fiche 34)

Bijvoorbeeld: ’s morgens een opstartvergadering om te bepalen
hoe er die dag gewerkt zal worden en/of ‘s avonds een
afsluitvergadering om te bepalen wat er goed of fout liep.

 Wanneer dagelijks overleg de werking van het bedrijf belemmert,
kan gekozen worden het overleg enkele vaste momenten in de
week of in de maand te geven.

Ik heb niet elke keer alle medewerkers laten deelnemen want 
dan is de dagelijkse werking niet meer gegarandeerd. Ik heb 

elke keer drie of vier mensen van heel de groep aangesproken 
en die in die groep gestoken. En de volgende keer kon dat 

iemand anders zijn. Soms waren dat tweemaal achter elkaar 
dezelfde personen. 

We willen alle werknemers erbij betrekken. ’s Morgens de 
eerste vijf minuten van elke dag hebben ze al staand een 

overleg voor de productie start. Daar worden voornamelijk de 
afgesproken zaken warm gehouden. Indien dit niet gebeurt 

verdwijnt de vooruitgang binnen de kortste keren. 

We hebben beslist alle werknemers te horen in groepjes van 
een vijftal personen, elke keer drie kwartier op het einde van 

de dag. De ene groep is spraakzamer dan de andere. Wij hebben 
telkens dezelfde twee begeleiders en hebben een stramien in 

ons gesprek, zo lopen gesprekken op dezelfde manier. Het is de 
bedoeling dat als alle groepjes geweest zij, we een dag inlassen 

dat we de ervaringen meedelen aan omkadering. Alle 
voorwerkers kunnen ook hun ervaringen delen en van daaruit 

kunnen we verder gaan. 

Een project zal verwateren als er geen gestructureerde (ingeplande) 
aandacht wordt besteed aan het vrijmaken van werknemers. Het 
gebrek van een plan van aanpak blijkt uit:  
! Geen continuïteit in overlegmomenten, overlegmomenten worden 

afgeschaft of ad hoc ingepland.  
! In drukke periodes wordt er teruggegaan naar de status vóór het 

project.  
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11. DOBBI is een deel van de
cultuur

Voorwaarde voor het doorvoeren en behouden van verbeteringen op 
de werkvloer is een cultuur waarin het mogelijk is werknemers te 
betrekken. Daaruit vloeit een economisch voordeel maar dit mag 
nooit de prioriteit zijn want dan is mensen betrekken geen 
basishouding.  

DOBBI is een basishouding!!! (fiche 5 en 10) 

 De volledige omkadering moet deze attitude dragen. Cultuur
betekent dat de hele organisatie waarde hecht aan het betrekken
van werknemers.

 Stel bij elke vergadering en elk project de vraag wie van de
werknemers betrokken kunnen worden.

 Bepaal op welke manier zij betrokken kunnen worden.

Gewoon principieel, leg verantwoordelijkheden vast, zo vaak 
en zo veel als je kan op laagst mogelijke niveau. 

Wij hebben in de organisatie ook echt een open-deur-cultuur. 
Het is niet de bedoeling dat een werknemer meteen bij de 

directeur staat, maar als er echt iets is, is hij wel vertrouwd 
voor hen. Er mag geen drempel zijn om iemand aan te spreken 

in dit bedrijf. 

De afstand tussen directie en doelgroep is hier vrij klein. Wij 
eten ’s middags gewoon samen met de werknemers. Dit heeft 
weinig te maken met de grootte maar eerder met de sfeer en 
de cultuur die er altijd is geweest. Iedereen spreekt ons ook 

aan bij onze voornaam. 

Het luisteren naar de werknemers is een deel van de cultuur. 
En het levert op. Er komt meer uit een lijn omdat er 5 minuten 
gegeven wordt om te luisteren naar de werknemers. Zij hebben 

veel kennis, zij werken vaak al jaren op de werkvloer. 

! Beslissingen die genomen worden zonder dat werknemers gehoord 
worden, zorgen mogelijk voor weerstand. (fiche 8)  

! Betrekken is niet gelijk aan hiërarchie opgeven, de eindbeslissing 
blijft bij de verantwoordelijke. Een DOBBI-cultuur is geen “alles 
mag”-cultuur. 

! Indien werknemers enkel sporadisch betrokken worden, zal DOBBI 
een randfenomeen blijven. 

! De manier van betrekken hoeft niet altijd dezelfde te zijn 
(fiche 3) 
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12. Plan tot Actie Een verbeterproject verloopt in 8 fasen, op te delen in 3 stappen: 1) 
plannen, 2) uitvoeren en 3) borgen. Fasen 1-6 hebben betrekking op 
de planning van het project, fase 7 op de uitvoering en fase 8 op de 
borging van het project. 

1. De directie kiest een verbeterproject en de afdeling waar het
project zal doorgaan. (fiche 15)

2. De directie benoemt de trekker en de andere spelers, stelt
middelen ter beschikking en informeert de mensen over het
verbetertraject. (fiches 19, 20, 22 en 25).

3. De trekker en de leidinggevenden van de betrokken afdeling(en)
benoemen de werknemers die deel zullen uitmaken van het
team. (fiche 24)

4. Er wordt over het project gecommuniceerd naar de betrokken
afdeling en alle andere afdelingen. (fiche 25)

5. Het traject start, indien vereist, met een opleiding over de
gekozen methodiek.

6. Afhankelijk van het traject wordt de NU-situatie geobserveerd
door medewerkers van verschillende afdelingen, met diverse
functies. Er wordt een actieplan opgemaakt.

7. Het verbeterteam, al dan niet uitgebreid met andere personen,
voert de verschillende onderdelen van het verbetertraject uit.
(fiche 30)

8. Het verbeterteam doet de overdracht van het afgewerkte project
naar de betrokken afdeling. (fiche 35)

Waar het mis loopt, waar het te snel opgebouwd is, kan het ook 
snel terug plat liggen. Je kan beter een langer aanlooptraject 

voorzien. 

Onze fout was dat we te weinig uitleg op voorhand hebben 
gegeven, aan onze begeleiders in de eerste plaats.  Zij wisten 

wel waar we mee bezig waren, maar zij deden hun werk en 
trokken het zich verder niet aan. De rest van de mensen op de 

werkvloer was dan ook te weinig ingelicht. Ze zagen dat we met 
vanalles bezig waren en zagen ons rondlopen met de ‘experte’, 

zonder te weten wat dat juist betekende. 

We hebben samengezeten rond besluitvorming: hoe zo’n proces 
loopt en tot stand komt en waarom er iets misloopt. Door 

hierover samen te zitten met directie en middenkader leerden 
we iets: je kan zeggen dat je iets al weet, maar vaak is dat niet 

zo. Er mogen geen beslissingen genomen worden op 
directieniveau die eigenlijk op werkvloerniveau moeten 

genomen worden. Je moet tijdig de reflex hebben: “nu moet ik 
feedback hebben, nu moet ik even gaan horen voor we hier iets 

ondernemen.” 

! Ieder verbeterproject is in iedere werkplaats verschillend. Neem 
de tijd om een stappenplan op maat op te maken. 
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13. Behoeften detecteren Waar liggen de behoeften van de werkplaats, afdeling en/of 
medewerkers?  
 Kijk op de werkvloer wat er misloopt.
 Lijst al de verbetermogelijkheden op.
 Kies daarna samen met de medewerkers prioriteiten en vraag na

of het in orde is dat je aan die prioriteit werkt en dus voorlopig
niet aan de andere behoeften.

 Geef argumenten waarom sommige behoeften op een bepaald
moment minder relevant zijn, bv. :
o Het is niet mogelijk hieraan te werken.
o Er dient eerst aan andere behoeften gewerkt te worden.
o … 

 Is een behoefte vastgesteld en de beslissing genomen om eraan te
werken, formuleer ze dan duidelijk (1 zin).

 Formuleer de doelen. Deze kunnen zowel op economisch als op
sociaal vlak liggen. (fiche 16 en 17)

Het stockmagazijn was totaal ongestructureerd, het stond 
volgestouwd met van alles en nog wat. Wij hebben hier in het 

algemeen veel meer aanvoer dan wat we verkopen of 
wegvoeren. En het euvel was dat wij zo’n twee keer in het jaar 

grote kuis deden en een hele hoop afval hadden. Dat was dan 
een hele grote inspanning voor de medewerkers, en dan stond 

dat daar even goed. Maar na drie, vier weken begon het al 
terug vol te lopen. 

We zijn gestart met vergaderingen. Nu komen er ineens ideeën 
naar boven. Dit had ik nooit verwacht. 

Eén probleem was dat er meubelen werden binnengezet en dat 
daar dan andere meubelen tegen werden gezet. Als we dan in 
de winkel bijvoorbeeld een tafel nodig hadden, gingen ze niet 

die achterste tafel halen. Ze namen de tafel die vooraan stond. 
Wanneer we dan gingen opruimen, kwam die achterste tafel 

terug boven. En die was dan eigenlijk niet meer goed genoeg om 
te kunnen verkopen, dit zorgde voor extra afval. 

Het was duidelijk dat we niet goed bezig waren en dat we nood 
hadden aan structuur. 

! Kijk met een open geest naar elk voorstel. Dit betekent niet dat 
alles zal verwezenlijkt worden, wel dat mensen makkelijker 
ideeën uiten. 

! Als duidelijk is aan welke behoefte gewerkt wordt, praat dit dan 
door! Zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit. 

! Behoeftes kunnen niet fout zijn en moeten altijd serieus genomen 
worden. 

! Een behoefte is pas een behoefte indien de directie dit ook als 
behoefte erkent: behoeftes worden aangegeven door de 
werkvloer maar hier kan enkel iets mee gedaan worden indien de 
directie ondersteunt. Behoeftes weerhouden zonder steun van de 
werkplaatsleiding leidt onvermijdelijk tot verwatering van het 
project.   
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14. Een verbetertraject kiezen Een verbeterproject vertaalt zich in één of meerdere 
verbetertrajecten. De keuze voor een traject kan liggen bij het 
management, begeleiders of werknemers. De uiteindelijke beslissing 
ligt bij het management.  

 Is er tijd en ruimte voor een verbetertraject? Je kan enkel verder
indien het antwoord ja is.

 Formuleer de doelen:
o doelen op vlak van ontplooiing van werknemers. (fiche 15)
o doelen op economisch vlak. (fiche 16)

 Het management moet bereid zijn verbeterprocessen door te
voeren en werknemers erbij te betrekken. (fiche 11)

 Het management bepaalt het kader:
o Maakt van het project een prioriteit.
o Komt tot een actieplan. (fiche 12)
o Voorziet middelen. (fiche 17)
o Bepaalt mee wie de spelers zijn in het traject. (fiche 18)
o Stelt een trekker aan.(fiche 21)
o Stelt een verbeterteam samen. (fiche 23)
o Communiceert over het project. (fiche 24)
o Ondersteunt de organisatie van overlegmomenten met

werknemers. (fiche 30)
 Een verbetertraject kan doorgaan in een bepaalde afdeling of in

een volledig bedrijf.
 Geef werknemers de kans zich kandidaat te stellen om aan een

bepaalde verbetering mee te werken. (fiche 33)

Kijk naar je eigen verhaal, naar je eigen organisatie, naar je 
eigen afdeling. Ga er niet op voorhand van uit dat iets niet 

werkt voor jouw afdeling. Of neem het niet klakkeloos over. 
Iedere werkplaats heeft zijn eigen specificiteit. 

We hebben een bepaalde aankoop met cijfers gestaafd. Neem 
nu het voorbeeld van de wasmachines. Een begeleider vroeg de 

aankoop van een tweede vaatwasmachine. We zijn hier niet 
direct op ingegaan. We hebben die vraag eerst onderzocht, we 
hebben getimed. We hadden immers al één vaatwasmachine. Bij 
de  meting van het gebruik kwam naar boven dat de vaatwasser 

slecht 2u40 min. per dag echt gebruikt werd. Het was dus niet 
nodig een tweede aan te kopen. 

Tijdens een bezoek aan een andere werkplaats zagen we dat ze 
daar werkten met een transportband. We hebben lang 

getwijfeld, gediscussieerd, gedacht,… Maar uiteindelijk moet 
je risico’s durven nemen en openstaan voor verandering. ! Mogelijk is er weinig tijd en ruimte. Vergelijk de eigen werking 

met die van andere werkplaatsen en breng de verspillingen van de 
huidige werking in kaart om een objectief antwoord te kunnen 
geven op deze vraag.  

! Het traject stopt niet wanneer de resultaten bereikt zijn, de 
resultaten moeten ook geborgd worden met behulp van een 
blijvend kader.  
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15. Ontplooiingsdoelen Het verbeterproject geeft werknemers de kans bepaalde 
vaardigheden te ontwikkelen: 

o Leren kijken/observeren/herkennen/benoemen.
o Verantwoordelijkheid opnemen.
o Geloof in eigen kunnen.
o Zelfstandig werken.
o Mening geven/assertief zijn.
o Inzicht in de werking krijgen.
o ….

 Het Betrekken van werknemers staat gelijk met het bieden van
kansen tot ontwikkeling.

 Begeleiding is een belangrijk hulpmiddel bij de ontplooiing van
elke werknemer.

Je leert de doelgroep hun mening geven. Ze krijgen meer 
inzicht in de werking van magazijnen, want ze gaan alle 

aspecten van dat magazijn ervaren. Ze gaan er zelf 
constructief aan kunnen meewerken. Nu, dat zal niet bij 

iedereen lukken, maar er zullen er wel een aantal zijn. Zij die 
dan wel die opportuniteiten aanpakken, die gaan daar dan ook 

meer mee zijn als ze ergens anders in een magazijn gaan 
werken. 

Eén van de werknemers was iets minder betrokken, maar dat 
heeft met zijn persoonlijke problematiek te maken. Dat is 

sowieso een zeer introverte persoonlijkheid. 

Bij werknemers blijft het project toch in hun achterhoofd 
heel erg spelen. Op een gegeven moment was er al een maand 

geen  Lean-sessie meer geweest. Er was eigenlijk nog weinig 
gedaan met Lean. En dan komt de werknemer ineens naar mij 
toe “Kunnen we niet dit doen, kunnen we het niet zo doen?” 

De mensen voelen zich meer gewaardeerd in een job die 
dikwijls bekeken wordt als een ‘mindere’ job. Ze gaan zich 

meer vragen stellen, ze gaan kijken naar de moeilijkheden en 
de knelpunten die er zijn in een magazijn. Dus ze steken daar 

toch alleszins wat van op. 

! Zorg dat er een verband is tussen de taak die een werknemer 
opneemt en de vaardigheden waaraan gewerkt wordt. 

! Betrek indien nodig de sociale dienst om de ontwikkeling naar 
bepaalde vaardigheden mee te ondersteunen. (fiche 19) 

! Ruimte voor ontplooiing betekent niet altijd dat er nieuwe 
vaardigheden ontwikkeld worden, soms is het een snel proces, 
soms een traag en soms wordt de grens bereikt.  

! Soms is het zeer moeilijk het verschil te zien tussen zeer trage 
ontwikkeling en onmogelijkheid. Expertise helpt bij de analyse. 
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16. Economische doelen Op economisch vlak kunnen verbeterprojecten heel wat voordelen 
hebben:  

o Minder arbeidsverzuim.
o Efficiëntere werking.
o Tevreden en gemotiveerde werknemers.
o Tevreden klanten.
o Verhoogde productiviteit.

 Economische doelen kunnen meegedeeld worden, zowel
werkgever als werknemer baat hebben bij een gezond bedrijf

 Productie in geld uitdrukken is een eenvoudige manier om het
belang van bepaalde taken aan te tonen

 Leg uit wat betere economische cijfers concreet betekenen voor
de organisatie en de werknemers.

 Economische doelen kunnen ook een motivatie zijn om een
verbetertraject te starten (in een nieuwe afdeling)

Eén van die vaardigheden is arbeidsritme. We wilden te weten 
komen of het arbeidsritme van een persoon gemeten kon 

worden. Omdat ieder op eigen ritme werkte aan zijn eigen unit, 
was dit tot nu toe heel moeilijk. Maar doordat men nu aan één 

transportband werkt, werkt men als groep samen. Als de ene 
niet kan volgen maant hij de andere aan om trager te werken, 

en omgekeerd. Als het te traag gaat worden personen 
aangemoedigd om sneller te werken. 

Het is vanuit de filosofie van onze organisatie dat we mensen zo 
zelfstandig, autonoom mogelijk hun job willen laten doen. We 
hebben daarvoor nog een aantal andere projecten rond lopen. 

De ervaring leert gewoon, hoe meer betrokken je bent, hoe 
meer mogelijkheid je hebt, hoe meer gemotiveerd je 

medewerkers ook zijn. 

We gingen een voltijds equivalent besparen aan de invoer. Dat 
is min of meer gelukt. 

Het is mijn overtuiging dat de sociale economie niet kan zonder 
het economische en het economische kan niet zonder het 
sociale. Of dat we nu beschutte werkplaats zijn, sociale 
werkplaats of een reguliere bedrijf, goed management 

veronderstelt gewoon de twee. 

! De gevolgen herleiden naar enkel een economisch perspectief zal 
net voor meer weerstand zorgen. (fiche 8) 

! Communiceren over ‘trends’ en voorspellingen kan stress 
veroorzaken, dit is voor velen te abstract. (fiche 26 en 28) 
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17. Middelen voorzien Het management voorziet de middelen, dit vertaalt zich doorgaans in 
tijd en geld. Wie hierover zeggenschap heeft, moet mee betrokken 
zijn in het project! 

 Het management maakt duidelijk welke middelen voor het
project voorzien zijn:

o Hoeveel tijd kan en mag in het project gestoken worden?
o Wie mag die tijd vrijmaken voor het project? (fiche 19)
o Is er mogelijkheid om ook andere afdelingen te betrekken

bij het project? (fiche 35)
o Welk budget is er voor het project voorzien?

 Voor een vlotte werking wordt er best aan de werkvloer (de
begeleider of zijn directe leidinggevende) beslissingsbevoegdheid
gegeven over middelen. Zij beslissen dan wanneer en hoe lang er
vergaderd kan worden en nemen beslissingen over kleine
aankopen.

 Er is ook de mogelijkheid te werknemers zeggenschap te geven
over (een duidelijk afgebakend deel van) de middelen, dit
gebeurt zo in een zelfsturend team.

 Voorzie voldoende budget door een realistische schatting en
regelmatige evaluatie.

 Stel iemand aan die het budget beheert.

Als je enkel met omkadering praat dan heb je rap gezegd: 
“kijk, wij gaan dit zo doen, jij doet dit tegen dan.” Dan ben je 
snel op weg en heb je snel gedaan. We hebben echter geleerd 
dat alles zijn tijd neemt en je geen traject kunt uitvoeren in 

drie maand waar dat gemiddeld 6 of 9 maand zou moeten 
duren. Het is iets dat tijd neemt. 

Ik heb een budget ingeschreven in de begroting van vorig jaar. 
Over dit budget mag ik beschikken. Ik probeer hier wel zuinig 

mee om te gaan, door voor aankopen te gaan kijken op tweede 
hands-sites, door afspraken te maken met leveranciers. 

Je moet zien wat de mogelijkheden zijn. Dat is toch één van de 
moeilijkheden die wij hebben. Het geld dat we hebben om in te 

richten is hier zeer beperkt. 

Tijd maken is moeilijk. 

Vanuit een managementsfunctie is het belangrijk dat je op de 
hoogte blijft van het project. Dat is essentieel want dan ben je 

bereid middelen toe te kennen. 

! In tijden van werkloosheid kan je een werkwijze moeilijk 
verbeteren. Je moet een proces zien werken om het te kunnen 
verbeteren  

! Mogelijk heeft het project invloed op een andere afdeling. Ook zij 
moeten tijd kunnen vrijmaken. (fiche 35) 

! Als een verbeterteam (fiche 24) niet vrij over het budget kan 
beschikken zal de werking vertragen, wat demotiverend werkt. 
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18. Rollen in project bepalen
Idealiter wordt iedereen betrokken bij het verbeterproject: de 
werknemers, het management en de begeleiders. Mogelijk is er 
behoefte aan externe begeleiding.  

Bepaal welke spelers welke rollen/taken op zich nemen: 
 De werknemers (fiche 2) kunnen in een verbeterteam opgenomen

worden, kunnen adviseren en/of kunnen via (regelmatig) overleg,
met heel de afdeling, inbreng hebben.

 Het management moet uitmaken welke rol zij zullen vervullen bij
het plannen en het uitvoeren van het project. Geven ze het
project in handen van een externe begeleider, de sociale dienst,
de begeleiders, de werknemer of nemen ze zelf een sturende rol
op? (fiche 19)

 De begeleiders (fiche 21)
 Externe consulent (fiche 23)
 Bepaal wie de rol van trekker zal opnemen. (fiche 22)

Het project moet aangestuurd worden vanuit de directie. Als 
de directie het niet belangrijk vindt, dan gaat het nooit lukken. 

Als je met zoiets begint moet je ook ergens bevoegdheid 
krijgen, een mandaat krijgen eigenlijk om een aantal dingen te 

reorganiseren. 

We hebben gekeken naar mensen die we zien functioneren in zo 
een werkgroep. Het is goed dat het eerste projectje een 

succesverhaal zal worden, zodoende dat de anderen ook willen 
mee op de kar springen. 

! Ook ondersteuning van andere diensten kan wenselijk zijn. Denk 
hierbij aan ondersteuning voor het project door technische dienst 
of begeleiding door sociale dienst. 
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19. Rol van het management De betrokkenheid van het management is nodig voor het bereiken en 
behouden van resultaten.  

 Het management kan:
 Toekijken - Delegeren.
 (bij)sturen.
 actief deelnemen - Participeren.
 Ondersteunen - Coachen.

 Het management moet duidelijk communiceren over de rol die
het opneemt:

o Als de directie nauw betrokken is, dan kunnen beslissingen
snel genomen en doorgevoerd worden.

o Wanneer de directie niet betrokken is, slaagt het project
enkel als de trekker actief middelen, tijd en
verantwoordelijkheden heeft om verbeteringen door te
voeren. (fiche 17)

 Het management plant op voorhand op welke momenten zij een
intensere rol zal opnemen en welke taken gedelegeerd worden.
Hierbij wordt ook aandacht gegeven over hoe het bereikbaar blijft
met afgesproken opvolging.

 Het is van belang dat een delegerend management toch ook actief
interesse toont in wat de werknemers doen, in wat er gebeurt op
de werkvloer, dit benadrukt het belang van de activiteiten.

Het is wel handig dat ik vanuit het bestuur van heel kortbij 
aanwezig ben om vrij snel beslissingen te kunnen nemen. 

Anders wordt het wel log en dan denk ik dat het misschien net 
iets te traag zou gaan om de werknemers en de werkleiders 

enthousiast te houden. 

Ik volg het project op omdat ik dat graag doe. Omdat ik dat 
belangrijk vind en graag weet wat er allemaal bezig is. Omdat 
ik het zelf ook wel heel interessant vind en ik geloof dat we 

nog zeer hard kunnen verbeteren. 

Er is een verbod ingesteld voor eten en drinken op de 
werkvloer. Er was echter geen eenduidigheid wat wel mag of 

wat mag niet. Vanuit de directie was het verbod ingevoerd, 
maar dit werd volgens de werknemers onvoldoende opgevolgd. 

Werknemers en directie hebben samengezeten rond het 
probleem. De werknemers vroegen de directie de maatregel 
effectief te controleren en te reageren als er overtreding is. 

werknemers betrekken, ik zal dat altijd blijven doen. Dat is iets 
dat ik nu geleerd heb. Ik hou het in de toekomst niet enkel bij 
Lean Manufacturing maar bekijk dat ook bij andere projecten. 

Ik heb hier vroeger nooit bij stil gestaan, maar dat is één van 
de lessen die ik nu geleerd heb. Spreek ze aan en je ziet de 

mensen open bloeien! 

! Het management kan té prominent aanwezig zijn. Haar 
aanwezigheid in overleg kan remmend werken bij begeleiders en 
werknemers. Een delegerende rol kan creativiteit stimuleren waar 
actieve rol creativiteit remt. (fiche 32 en 33) 

! Wanneer het management onvoldoende ondersteuning biedt, zal 
het project niet (blijven) slagen. 
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20. Rol van de begeleider Deelname aan een verbeterproject kan een begeleider 
motiveren. Hij/zij is de aangewezen persoon om de 
haalbaarheid van verbeteringen, op korte en lange termijn, 
 in te schatten. 

 Alle begeleiders moeten de kans krijgen deel te nemen. Wanneer
vanuit het management een begeleider wel of niet mag
deelnemen, dan moet die keuze verantwoord worden.

 Bevraag de begeleiders! Is het project voor hen een uitdaging of
een extra opdracht?

 Maak vooraf duidelijke afspraken over tijdsinvestering,
ondersteuning, beloning,… (fiche 17)

 Omdat het betrekken van werknemers een meer
begeleidende/coachende rol dan een sturende rol vraagt zal het
project mogelijk een grote verandering zijn die mogelijk
weerstand oproept.

 Voor werknemers zijn de begeleiders vaak het aanspreekpunt, zij
moeten toegankelijk zijn, indien dit niet (apart) kan tijdens de
werkuren, dan moet dit mogelijk zijn tijdens (middag)pauzes.

Er was een welles-nietes discussie tussen de begeleider en mezelf 
(de directeur). Dit was het gevolg van een misverstand. De 

werknemers waren getuige van deze discussie. Het heeft de 
relatie verzuurd en het team functioneert niet meer zoals 

voordien. Het is van groot belang dat leidinggevenden de neus in 
dezelfde richting hebben. 

Eerst klonk het raar voor de monitor maar dan deed hij ermee 
aan de slag. 

Tijdens piekmomenten kwam er vroeger een extra monitor 
helpen. Door de sessies van 5 minuten en de positieve impuls 

van de werknemers draait de lijn nu zonder extra monitor. 

De werkleider en ik wilden de werkvloer organiseren zodat we 
efficiënter konden werken. We hebben samen een idee 

uitgewerkt, geen vaste plaatsen meer, alles binnen 
handbereik….  Iets dat je samen uitbouwt met de werkleider, 

wordt achteraf ook gedragen. 

! Begeleiders moeten een keuze kunnen maken. Wanneer deelname 
opgedragen wordt bestaat de kans dat de begeleiders de deelname 
als een extra belasting zien en dus ook het betrekken van 
werknemers. Dit is omgekeerd aan DOBBI als cultuur (fiche 11) 

! Zorg ervoor dat begeleiders weten waar ze met vragen terecht 
kunnen. Een (collega-)trekker is hier de aangewezen persoon. 
(fiche 22) 

! Indien meer uitdagingen aan begeleiders worden gegeven, moeten 
zij ook de middelen hebben om deze uitdaging aan te gaan.  
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21. Een trekker aanstellen De trekker is een functie die specifiek verbonden is aan het 
verbeterproject. De trekker creëert draagvlak binnen de werkplaats, 
neemt initiatief en ziet erop toe dat beslissingen genomen en 
uitgevoerd worden. Hij/zij leidt het verbeterteam.  

 De trekker is vaardig in het analyseren van (probleem-)situaties
en is een goed moderator.

 Hij kan goed luisteren en laat nieuwe ideeën uit werknemers
komen mogelijk via een vertaalslag.

 Een trekker staat dicht bij de werknemers en kent de werkvloer
goed.

 Een trekker kan zowel een begeleider als iemand van het
management zijn. Als voorwaarde geldt niet een functie maar wel
een aantal vaardigheden/mogelijkheden, de trekker moet:

o de wegen vinden om beslissingen te kunnen verkrijgen.
o gemotiveerd zijn om zich voor het project in te zetten.
o ideeën hebben, creatief zijn.
o middelen krijgen. (fiche 17)
o waken over de uitvoering van het project. (fiche 29)
o overlegmomenten organiseren. (fiche 30)
o Inspraak geven en werknemers betrekken tijdens de

overlegmomenten. (fiche 32)

Hier is niet één projectverantwoordelijke, maar de 
verschillende teamleiders. 

Wij hebben gekozen voor een trekker die los staat van de 
productie, ze komt van de sociale dienst. Moest zij er niet 

zijn, zou het project moeilijker zijn. 

We hebben een deeltijdse Leancoördinator hiervoor. 

We vroegen aan de chef van de productie in een afdeling om 
trekker te zijn, maar die had dan geen tijd. Het is een 

dooddoener, maar we kunnen daar niet onderuit. We hebben nu 
de beslissing genomen om trekkers aan te stellen die buiten de 

productie staan, uit de staf-omgeving dus. Daar zijn ook 
voordelen aan, namelijk kruisbestuiving. De omkadering zit 

samen in het bureel en er wordt gepraat over de werkvloer. 
Iemand van de staf die in principe nog geen Leanopleiding of 

het 5S-verhaal nog niet kent, heeft op de werkvloer al gezien 
hoe het loopt en heeft in informele gesprekken met 

werknemers het één en ander gehoord. Als de trekkers 
enthousiast zijn, dan komt dit enthousiasme ook bij anderen 

die minder op de werkvloer staan. Het is de bedoeling dat het 
enthousiasme overal geraakt. 

! De trekker heeft een duidelijke aparte functie en deze wordt ook 
zo gecommuniceerd. Het moet voor werknemers duidelijk zijn 
wanneer de persoon spreekt als trekker en wanneer als 
begeleider/omkadering/coach/… . Vaagheid over zijn/haar rol is 
een valkuil voor het project. 
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22. De externe begeleider De belangrijkste bijdrage van de externe begeleider is het aanbieden 
van expertise, objectief observeren, melden en evalueren. De 
externe begeleider waakt over de vooruitgang van het project en het 
realiseren van de beoogde doelstellingen. De externe begeleider: 
 heeft inzichten door opleiding en ervaring.
 is een neutrale speler.
 is verbonden aan de opgestelde doelen, niet aan de agenda van

verschillende spelers in het team of in de organisatie.
 motiveert! (Naar een doel toe werken lukt beter wanneer er een

externe audit gepland staat).
 geeft structuur aan het proces.
 Ondersteunt het analyseren van de werkvloer.

De meerwaarde van externe begeleiding hoeft niet in één enkele 
persoon gevonden te worden. Andere mogelijkheden: 
 Inzichten kunnen ook via algemene opleidingen gevonden worden
 Expertise in verbetertrajecten kan als criterium meegenomen

worden in sollicitaties
 Een externe audit kan ook gebeuren door iemand uit een andere

afdeling van dezelfde werkplaats indien er voldoende afstand is.
 Uitwisseling tussen verschillende werkplaatsen is ook een vorm

van begeleiding. Een (lerend) netwerk levert nieuwe
perspectieven.

We brainstormen veel. Maar de externe begeleider haalt er de 
dingen uit waarmee we aan de slag kunnen. 

Een tip van de externe begeleider was dat het goed is dat het 
eerste projectje een succesverhaal wordt. 

De externe begeleider is naar hier gekomen. Ik heb haar 
gewoon haar ding laten doen. Zij heeft een heel duidelijk 

beeld geschetst van de stappen die moeten gezet worden om 
tot een structuur te komen. 

De externe begeleider heeft kort een opleiding gegeven aan 
alle mensen van de afdeling waar we aan gingen werken. 

Ik denk dat we zeer kritisch waren ten opzicht van de externe 
begeleider. Ik denk dat ze met ons afgezien heeft. 

Om de veertien dagen of om de drie weken of zoiets kwam de 
externe begeleider langs. Ze was vrij flexibel als dat eens niet 

paste. We zijn nog met andere dingen bezig. 

! Aan een verbeterproject moet continu gewerkt worden en niet 
enkel in functie van de komst van de externe begeleider. Een 
externe begeleider kan een project enkel ondersteunen, niet 
dragen. 

! Het project moet geborgd worden zodat de verbeteringen blijven 
ook wanneer het project niet meer extern begeleid wordt. (fiche 
35) 
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23. Het verbeterteam
samenstellen

 Een verbeterteam is een multifunctioneel team dat het hele
traject volgt en uitvoert. Het team beheert samen met de trekker
de voorziene middelen (fiche 17) en rapporteert over vooruitgang,
resultaten en problemen.

 Het verbeterteam kan ofwel autonoom beslissingen nemen of
moet deze snel en efficiënt kunnen bekomen.

 Het team bestaat uit de trekker, één of meerdere begeleiders,
werknemers en leden van andere relevante afdelingen. Ook een
‘vreemde eend’ kan een nuttig teamlid zijn, dit is bijvoorbeeld
iemand uit een andere afdeling.

 In het verbeterteam zetelen dus ook werknemers. De keuze van
een werknemer kan gebeuren op basis van ervaring,
competenties, kennis,  persoonlijkheid, sterktes-uitdagingen,
weerstand,… (fiche 2)

 Er kan gekozen worden iemand met weerstand te betrekken om
diverse standpunten in groep te krijgen. (fiches 7, 8 en 9)

 Het kan nuttig zijn werknemers mee te nemen in het
verbeterteam die het gewoon zijn een groep te
vertegenwoordigen. Dit zorgt voor een breder draagvlak..

We hebben er bewust voor gezorgd dat er een mooi evenwicht 
was tussen werkleiders, leidinggevenden en werknemers zodat 

je een beetje een evenwaardige of gelijkwaardige groep 
hebt. De perceptie dreigt toch anders te zijn als er drie vierde 
van de directie zit en maar één vierde van de werknemers. Dat 

is voor de doelgroep toch een drempel om vrijuit te praten. 

We hebben ook vrijwilligers gevraagd voor het verbeterteam. 
We merkten op bij de rest van de mensen dat zij het gevoel 

hadden: “Pff, het zijn altijd dezelfden, zij mogen alles en wij 
mogen niks.” Nu hebben ze echter het gevoel dat iedereen aan 

de beurt komt. 

Ik vind dat iedereen daaraan moet meedoen, want iedereen 
heeft andere ideeën of opvattingen daarover. En ik denk, met 

hoe meer mensen je bent, hoe beter dat je voorstellen kunt 
doen en hoe beter dat je eraan kan werken. 

Eigenlijk heb je een multidisciplinair team nodig, zodat je ook 
heel snel beroep kan doen op andere diensten. 

Het samenstellen van team was moeilijk. Het werd voortdurend 
door elkaar gegooid. Er waren altijd nieuwe, verschillende 

perspectieven die moeilijk te combineren waren. Er werd van 
de hak op tak daardoor gesprongen. En wanneer er dan toch een 

beslissing werd genomen, werd die niet uitgevoerd. Je hebt 
iemand nodig van de directie met beslissingsbevoegdheid. 

Van op de werkvloer hebben we enkel mannen genomen. We 
hadden misschien beter ook een vrouw betrokken. 

! Ras, leeftijd of geslacht zijn geen voorwaarden voor deelname 
aan het verbeterteam! Het is wel best rekening te houden met 
een evenwichtige samenstelling van de groep zodat verschillende 
perspectieven aan bod komen. 

! Let er op dat ieder teamlid inbreng heeft. Het binnenbrengen in 
het team van sterke vertegenwoordigers of mensen met 
weerstand kan het betrekken van de anderen in het team 
bemoeilijken. 

! Bewaak de continuïteit, zorg ervoor dat het team samenblijft. 
Doe dit door regelmatig overleg en een structuur waarbij ieder 
aan het woord kan komen. Werk een specifieke aanpak uit. 
(Fiches 5 en 6) 
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24. Communicatie over het
project

Communicatie vraagt tijd, maar deze tijdsinvestering bespaart op 
termijn tijd en andere middelen (fiche 17). Het project gaat sneller 
als iedereen van in het begin op de hoogte is en start met de juiste 
verwachtingen. Een voldoende tijdsinvestering in communicatie is 
een voorwaarde voor het bereiken en behouden van resultaten.  

 Zorg ervoor dat iedereen in de werkplaats op de hoogte is zodat
zij niet verrast worden door veranderingen op en rond hun
werkplek.

 Communicatie over de doelen en het nut gebeurt in eerste plaats
door het management of hoger kader (afhankelijk van de
organisatiestructuur).

 De trekker (en mogelijk andere leden van het verbeterteam)
begrijpt de doelen en het nut en kan deze ‘hertalen’ (fiche 6) bij
vragen van de werknemers. Hij/zij luistert ook naar
bekommernissen en communiceert door naar hogere leiding indien
nodig.

 Bij de voorbereiding van de communicatie worden volgende
vragen beantwoord:

o AAN WIE wordt info gegeven? (fiche 25)
o WIE geeft de info? (fiche 25)
o WELKE info wordt gegeven? (fiche 26)
o WAAR wordt de info gegeven? (fiche 27)
o HOE wordt gecommuniceerd? (fiche 28)

Zo goed als in alle teams zijn wij uitleg gaan geven. We hebben 
in het kort meegegeven wat ons project inhoudt. 

Iedereen is op de hoogte gebracht van het project. In eerste 
instantie is dat in de werkgroep waar we mee begonnen zijn 

gebeurd, aan de mensen die daar toen waren. Maar achteraf is 
dat in het afdelingsoverleg nog eens extra toegelicht. 

De deelnemers werden ingelicht in groep. Bij het geven van 
inlichtingen bleek het stellen van vragen van groot belang. Je 

denkt soms dat iedereen mee is, maar dat is niet zo. Het lijkt 
hen best een apart moment te voorzien voor deze 

communicatie. 

We hadden verteld dat we efficiënter gingen werken. Een 
werknemer wou meer loon omdat ze meer rendement gingen 

krijgen. ”Waar gaat die winst naartoe?” vroeg hij. 
! Voordat er gecommuniceerd wordt moet er een plan zijn dan 

antwoord biedt op de, in deze fiche, gestelde vragen. 
! Pas wanneer over het project gecommuniceerd is, kan eraan 

gewerkt worden. 
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25. Wie informeert wie? Communicatie moet gebeuren naar iedereen van de werkplaats op een 
voor hen gepaste manier.  
 De communicatie kan gebeuren door het management, de sociale

dienst, de begeleiders en/of de werknemers.
 Stel de vraag of het nuttig is de buitenwereld op de hoogte te

brengen en te houden van het project maar besef ook dat
werknemers over het project vertellen buiten de eigen afdeling.

 Het is best na te gaan hoe het project leeft en hoe informatie zich
verspreidt om waar nodig het beeld bij te stellen.

 Laat de werknemers en hun begeleiders samen een presentatie
opstellen om vorderingen voor te stellen aan collega’s.

Ik wist nog van niks. Ik was een week ziek gevallen. En toen zag 
ik allemaal foto’s omhoog hangen, dat ik zei van: “wat is dat 

hier nu allemaal?” En toen heeft mijn begeleider mij uitgelegd 
wat er hing. “Ah”, zei hij, “dat is een project waarmee we bezig 

zijn om het hier beter te maken.”. 

De niet-geïnformeerde werknemers waren zeer nieuwsgierig: 
“wat is er aan de hand?” We hebben deze ook moeten 

informeren. 

Wij hebben de volledige groep van de betrokken afdeling 
geïnformeerd. Dat is goed verlopen. Ze hebben nadien wel veel 

vragen gesteld aan de monitoren. We hadden beter de 
monitoren eerst apart geïnformeerd. Monitoren krijgen immers 

vragen van de doelgroep. Ze wisten niet goed hoe te reageren. 

Niet de werkleider, maar de doelgroep informeert. Zij spreken 
dezelfde taal als hun collega’s. Het is daarom niet altijd even 

correct, maar is dat belangrijk? 

! Breng de begeleiders op de hoogte voordat de werknemers 
geïnformeerd worden. Begeleiders samen inlichten geeft de 
zekerheid dat ze allen dezelfde info krijgen. De begeleider moet 
van in het begin goed geïnformeerd zijn, nog voordat naar de 
werknemers gecommuniceerd wordt. De werknemers zullen 
immers bij de begeleider aankloppen met vragen. Begeleiders 
moeten weten dat zij de werknemers kunnen doorverwijzen naar 
de trekker als zijzelf niet kunnen antwoorden op hun vragen. 

! Als mensen niet of foutief ingelicht zijn, is er grotere kans op 
weerstand. (fiche 8) 
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26. Welke informatie wordt
gegeven?

Stem de inhoud van de communicatie af op de groep die de info 
krijgt. 
 Communiceer duidelijk.
 Schep de juiste verwachtingen.
 Kijk of de info goed is overgekomen.
 Breng een positief verhaal.

 Weet dat er veel kan fout lopen (zie hieronder) en voorzie tijd om
meer duiding te geven. Dezelfde informatie kan op vele manieren
gegeven worden, denk voor alternatieven aan niveau van
abstractie, aan voorbeelden (foto’s),…

 Er kan ook informatie gegeven worden tijdens de productie over
de eigen prestaties. Dit kan zeer motiverende werken maar dient
doordacht te gebeuren.

Tijdens de infovergadering stelde de externe expert een aantal 
dingen scherp vanuit de historische context. Als je dan selectief 

luistert, dan kan je de indruk krijgen dat in het project enkel 
het economische telt. Er waren een aantal mensen die vroegen: 

“waar zit dan nog het sociale van onze organisatie?” 

We gaan beter, aangenamer en efficiënter werken. We gaan 
niet harder werken. 

Bij de communicatie hebben we meegegeven dat het 
implementeren van Lean de productie met 10 procent moet 
verhogen. Dat maakte veel vragen los: “moeten we harder 

werken?” We hebben dit moeten rechtzetten door te melden 
dat dit niet zal gebeuren door harder, maar wel door anders te 

werken. 

De monitoren hebben we geïnformeerd met cijfers en met de 
tweede laag van de doelstelling, namelijk het betrekken van de 

doelgroep. 

! Let goed op wat je meedeelt. Sommige informatie kan stress 
veroorzaken , bv.: “We verwachten hogere productie”. Dit wekt 
de indruk dat werknemers harder zullen moeten werken. “Je zal 
minder moeten wachten en deze manier zal vlotter werken” is 
een positievere boodschap bij eenzelfde verandering.  

! De communicatie kan voor paniek zorgen omdat de werknemer 
het gevoel krijgt (oneerlijk) beoordeeld te worden.  

! Wanneer werknemers niet voldoende of onjuist geïnformeerd zijn, 
kan dit leiden tot stress, onderlinge spanningen of frustratie.  

! Vertel werknemers het noodzakelijke en overlaad hen niet met 
onnodige (abstracte) details. 

! Ga na bij werknemers zelf wat zij noodzakelijk en nuttig vinden. 
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27. Waar wordt de informatie
gegeven? De info kan meegegeven worden: 

 in een vergaderruimte.
 op de werkvloer, eventueel aan de werkpost waar de

veranderingen zullen gebeuren.
 via een info-blad, dan kan de informatie op een vrij moment

bekeken worden en ook door buitenstaanders gelezen worden.
 tijdens een informeel moment.
 De informatie kan ook door verschillende actoren meegegeven

worden, bv. eerst door directie in een bijeenkomst en nadien nog
een keer door de begeleiders op de werkvloer.

 Continu, door het werken met schermen of aanhangborden in het
bedrijf kan er ook continu informatie doorgegeven worden.

We zijn met de externe begeleider de meest onordelijke bureau 
gaan bekijken. Die lag vol met vanalles en nog wat. Die hebben 

we dan opgeruimd. De mensen zagen dat het zo eigenlijk wel 
makkelijker gaat. 

We zijn op alle werkvloeren over het project gaan vertellen. 
We hebben een positief verhaal gebracht: “we hebben de lotto 

gewonnen.” 

De info werd doorgegeven aan de werkpost en tijdens de 
pauzes. Er werd hiervoor geen formeel moment voorzien, dat 

legt de druk wat hoog. 

! Tijdens een vergadering moeten deelnemers lang stil zitten; Voor 
sommige werknemers is dit moeilijk;. 

! Een formeel moment voorzien kan de druk verhogen maar ook het 
belang van de zaak onderstrepen.  

! Op een informeel moment communiceren kan tot gevolg hebben 
dat het project niet als belangrijk beschouwd wordt.  

! Wanneer je communiceert via een infoblad of schermen: hou er 
rekening mee dat niet iedereen kan lezen.  

! Nadeel bij communicatie via het infoblad is dat er geen interactie 
mogelijk is, je krijgt geen onmiddellijke feedback. Het is niet 
duidelijk hoe de informatie geïnterpreteerd wordt en men voelt 
zich mogelijk ook niet (voldoende) rechtstreeks aangesproken. 
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28. Hoe wordt de informatie
gegeven? Informeer Raad van Bestuur, omkadering, begeleiders en werknemers 

elk op de voor hen gepaste wijze. 
 Maak de informatie tastbaar.
 Maak de informatie visueel.(fiche 4)
 Werk met pictogrammen.
 Werk met korte boodschappen.
 De info kan eerst in grote groep meegegeven worden. Nadien kan

in kleine groep bijkomende info geven worden.
 Spreek de taal van de werknemers, gebruik normale speektaal.
 Stel werknemers aan om personen die nog niet op de hoogte zijn

van het verbetertraject toch ook te informeren.

We hebben de doelgroep geïnformeerd met behulp van een 
gezelschapsspel. We hebben gekeken wat er binnen onze 

werkplaats allemaal met dit spel gebeurde. 

We hebben heel algemene info gegeven over het project. 
Nadien mochten ze al direct voorstellen doen hoe ze dit project 
zouden aanpakken. Ze mochten ook aangeven of ze hier tijd in 

wilden steken. 

Het project heeft een eigen naam, het SMILE project. Bij alle 
acties staat een smiley. Dit behelst wel meer dan het Lean 

project. 

We gaan de successen visualiseren naar de doelgroep. Er wordt 
een blad toegevoegd aan de boom als er iets gerealiseerd is. 

We hebben de ganse organisatie geïnformeerd via een 
infoblaadje. De monitoren hebben de info gekregen op het 

maandelijkse monitorenoverleg. Elke monitor doet in eigen 
afdeling uitleg voor doelgroep. 

Analfabeten hebben we bereikt door te zorgen dat zij vragen 
kunnen stellen als er iets niet duidelijk is. 

! Ga na of werknemers de informatie begrijpen. Ga er niet vanuit 
dat iedereen in één keer mee is. Denk op voorhand na hoe 
informatie kan overkomen. Koppel aan elk infomoment ook een 
vragenronde. 

! Een plan mag in verschillende fasen verschillende manieren van 
communiceren inhouden: in een eerste fase kan er meer 
gecommuniceerd worden vanuit het management om dan verder 
in het project deze taak te delegeren naar de trekker of de 
begeleider.  

! Tijdens het plannen van een project kan je je beperken tot 
algemene informatie. 

! Tijdens de uitvoeringsfase wordt er informatie gegeven over de 
manieren waarop de verbeteringen worden doorgevoerd. 
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29. De uitvoering  De uitvoering van het project wordt gestuurd door het
verbeterteam. (fiche 24)

 Dit team wordt, waar nodig, aangevuld door medewerkers van de
betrokken afdeling en/of medewerkers van ondersteunende
afdelingen.  De uitvoering wordt voorbereid tijdens
overlegmomenten (fiche 31) die zowel op de werkvloer als in een
overlegruimte kunnen doorgaan.

 Tijdens de uitvoering is er regelmatig overleg met de leden van de
betrokken afdeling om zó ook hun betrokkenheid op de
verandering te borgen. (fiche 36) Feedback wordt gegeven,
vragen worden beantwoord en er is terugkoppeling van de
afdelingsmedewerkers.

 Het kan zeer waardevol zijn de eigen uitvoering te vergelijken
met gelijkaardige projecten in andere afdelingen of andere
bedrijven.

Ik laat nu alles over  aan de begeleider en zijn mensen. Ik 
heb gezorgd voor de nodige ondersteuning bij de opstart en 

zij moeten nu verder alles aanpakken. 

We zochten met het team naar een oplossing om niet constant 
achter materiaal te moeten zoeken. We hebben dit uitgewerkt 

in de periode van het sorteren. We hebben een kast voorzien 
waar de gereedschappen in opgeborgen zijn. En de vier 

personen zijn er verantwoordelijk voor. Zij noteren telkens als 
iemand iets komt halen. We weten nu wat we in huis hebben en 

er wordt veel minder gezocht. 

Maar ook tussendoor hebben we regelmatig tijd genomen. 
Wanneer we een stap gezet hebben, hangen we een foto op of 

zijn we met die foto bij iedereen langs geweest. 

! Voor de praktische uitwerking doet de trekker regelmatig beroep 
op medewerkers van dienstverlenende afdelingen: diverse 
hulpmiddelen vragen, info opvragen, beslissingen bekomen, 
procedures laten aanpassen, … (fiche 35). Dit is een stap die niet 
kan gebeuren door één persoon. 
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30. Overlegmomenten
 

organiseren  De leden van het verbeterteam ontmoeten elkaar tijdens
overlegmomenten.

 Overlegmomenten vinden best om de 2 weken plaats. Wanneer er
vaker wordt samengekomen, is er te weinig tijd voor
verwezenlijkingen tussenin. Wanneer er langer dan 2 weken wordt
gewacht, zorgt dat voor verlaging van motivatie. Bovendien kan
dit het gevoel geven dat er niet kort genoeg op de bal gespeeld
wordt.

 Overlegmomenten zijn formeel, er moet een evaluatie gebeuren
en er moeten afspraken gemaakt worden. Dit hoeft niet altijd in
een vergaderzaal, de werkvloer heeft ook troeven voor dergelijk
overleg.

 Bepaal:
o wie tijdens de overlegmomenten aanwezig is. (fiche 32)
o wat de doelen zijn van het overleg.
o de locatie. (fiche 34)
o de inhoud van het overleg.
o de duur van het overleg. (fiche 34)

De kwaliteit van overleg hangt sterk af van de begeleider. 
Degene die het verbeterproject hier begeleidt is echt een 

dynamisch persoon, ’s morgens gaat ze iedereen een goedendag 
zeggen en iedereen zegt ook onmiddellijk luid goedemorgen 

weer. Een gedreven persoon is zeer belangrijk en dit sijpelt ook 
over naar de andere afdelingen. 

Ons team kwam regelmatig samen. Maar, omwille van de 
afwezigheden van personen zou er een back-up moeten zijn. 

! Op de werkvloer zelf moet dagdagelijks het project aan bod 
komen om het vuur aangewakkerd te houden. Om dit te doen kan 
bijvoorbeeld bij het opstarten van de werkdag in enkele minuten 
een stand van zaken gegeven worden door de werknemers en/of 
de begeleider. 
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31. Deelname aan
overlegmomenten

 Op de overlegmomenten is het verbeterteam aanwezig. (fiche 24)

 Afhankelijk van de doelen van het overlegmoment, wordt het
verbeterteam aangevuld met andere personen. Zo kan het nuttig
zijn sociale dienst, technische dienst of werknemers uit andere
afdelingen uit te nodigen.

 Het is belangrijk voor een project om een dynamische groep te
vormen die samen de beslissingen die genomen worden in het
overleg begrijpt en er akkoord mee is deze uit te voeren.

De aanwezigheid van bepaalde personen tijdens het overleg 
kan remmend werken. Je zit met een aantal begeleiders die 

veel ideeën hebben en die het dan ook nog wel goed erdoor 
kunnen drukken. En ik denk:  als je een sessie doet met een 

werknemer die iets minder stevig in zijn schoenen staat, dan 
gaat die dichtklappen. Ze komen niet meer met ideeën. Ze gaan 

zich een beetje verschuilen achter ideeën van anderen. 

Als iemand negatieve houding heeft, remt dit de anderen af. 
Dit werkt heel moeilijk. We hadden een mondig en negatief 
persoon die ervoor zorgde dat de rest niets durfde zeggen. 
Vooraf hadden we dat niet ingeschat. De persoon was heel 

kritisch ten opzicht van alles. Arbeiders kregen een negatieve 
boodschap waardoor ze dichtklapten. 

We zijn voorstanders van een vaste kern met wisselende 
doelgroepwerknemers, zodat iedereen een keer zijn zegje kan 

doen op een vergadering. 

Als het overleg over een bepaald onderwerp ging,  dan gingen 
we de mensen betrekken waarvan we het gevoel hadden: “Hier 
moeten we met deze mensen voort”. Iedereen is dus een keer 

betrokken geweest. 

! Indien de iemand remmend werkt op het team is het best dit 
binnen het overleg aan te kaarten. Een verschil in mening is 
nuttige informatie, na het overleg moet men het echter wel eens 
zijn over een aanpak. 

! Niet iedereen zal zijn ideeën naar voor brengen. Velen wachten af 
en slechts weinigen zullen het voortouw nemen.  

! Wees waakzaam dat de trekker/begeleider niet denkt en spreekt 
in plaats van de werknemers. 

! Ideeën kunnen zowel tijdens overlegmomenten als op informele 
momenten bekomen worden. 
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32. Werknemers betrekken
tijdens overleg

Geen enkele problematiek verantwoord op zich het niet kunnen 
deelnemen aan overleg. Verschillende mensen zijn gebaad bij 
verschillende vormen van begeleiding. 

Enkele aandachtspunten waardoor tijdens het overleg alle 
werknemers beter betrokken kunnen worden: 
 Zorg voor voldoende herhaling.
 Geef ieder om de beurt de kans om te spreken.
 spreek personen aan in het overleg

o Door hun lichaamstaal in het oog te houden en hen de ruimte
te geven een idee te geven of mee luidop na te denken.

o Door op voorhand samen het overleg voor te bereiden en
enkele voorbeelden en een argumentatie samen te brengen.

 werk visueel. (fiche 4)
 stel de juiste vragen en parafraseer: elke werknemer kan

observeren maar vaak zijn er problemen bij het verwoorden van
deze observatie.

 benadruk het positieve.

Tijdens die vergadering zei iedereen zijn mening, dus durfde ik 
dat ook. 

Sommige personen komen iets minder aan het woord, maar dat 
heeft ook met hun persoonlijke problematiek te maken. Eén 

werknemer is sowieso een zeer introverte persoon. Dat speelt 
wel een rol natuurlijk. 

Je hebt altijd mensen die iets meer op de voorgrond treden en 
anderen die wat meer op de achtergrond blijven. En dat merkte 

ik  wel, maar daar is op zich ook echt niks mis mee. 

Vanuit de doelgroep hebben we 1 zeer stille werkneme 
betrokken. Maar één die wel veel weet. Deze stille werknemer 

bloeide open tijdens de overlegmomenten. 

! Elk idee is de moeite waard. Vaak gaat het om heel simpele 
ideeën met beperkte resultaten die voor de werknemers toch heel 
wat betekenen. Wat een gek idee lijkt, blijkt soms de beste 
manier van handelen! 

! Mensen die de job dagelijks doen hebben oog voor zaken die 
anderen niet zien. Soms is het moeilijk uit te leggen wat men 
juist wil maar weerstand tegen een voorgestelde manier van 
werken kan gezien worden als hint dat er iets ‘juist’ zit in de 
oude manier van werken. 

! Als een idee echt onmogelijk is kan je dat overbrengen en 
uitleggen waarom iets niet haalbaar is. “Leuk idee, maar 
misschien niet realiseerbaar om die en die reden…” 
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33. Praktische organisatie van
overleg

 Plaats
o Overlegmomenten die plaatsvinden in een vergaderzaal

onderstrepen het belang van het project. Een nadeel kan zijn
dat de afwezigheid van de werkvloer het spreken over de
werkvloer abstract maakt. Dit kan opgelost worden door
gebruik te maken van productiematerialen, foto’s, video en
illustraties afkomstig van  de werkvloer, simulatie van de
werkvloer.

o Sessies kunnen ook plaatsvinden op de werkvloer of aan een
werkpost.

 Duur
o De vergadermomenten buiten de werkvloer moeten zo kort

mogelijk zijn om concentratie te houden (max 1.30u). In de
eigen vertrouwde omgeving, namelijk de werkvloer, blijven
werknemers langer geconcentreerd.

 Tijdstip
o In productieafdeling is maandagvoormiddag misschien geen

goed overlegmoment.
o Het einde van een dag kan stimuleren want daarna dient niet

meer gewerkt te worden.

 Het ideale tijdstip is afhankelijk van gewoontes in de werkplaats.

Normaal komen we om de twee weken samen voor overleg. Nu 
is het echter één keer per maand geworden dat we een formeel 
overleg hebben. Tussendoor komen we nu samen in het atelier 

om verder te gaan werken, praktisch op de werkvloer. 

Niet alleen tijdens de Leansessies hebben we info verkregen van 
de doelgroep, maar gewoon tussendoor als je ziet dat iemand 
een doos aan het verplaatsen is. Dan vraag je: “waarom zet je 

die doos niet daar en doe je dat nu zo en zo?” “Ah ja, maar dat 
werkt voor mij gemakkelijker.” 

Het is best dat je met die groep echt een jaar samenblijft. 

Het is belangrijk te verkennen welke momenten werken en welke 
locatie werkt. Het kan belangrijk zijn mensen in het overleg te 
hebben die vaardig kunnen inschatten of alle deelnemers vrij 
kunnen spreken. Indien niet zo is, dan zal de invloed van plaats, 
duur of tijdstip beperkt zijn.  
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34. Andere afdelingen
beïnvloeden

Het project zal een invloed hebben op andere afdelingen. 

 De hele werkplaats wordt best op de hoogte gebracht, ook de
mensen die niet meedoen. (fiche 26) Dit om deze invloed mee in
goede banen te kunnen leiden.

 Het is belangrijk te wijzen op behaalde successen en een
positieve sfeer te behouden.

 Geef aan dat, ook als een project slechts naar één of enkele
andere afdeling uitbreidt, andere afdelingen ook aandacht zullen
krijgen.

 Successen van één afdeling zullen andere afdelingen inspireren.
Dit gebeurt automatisch doordat mensen ervaringen uitwisselen
tijdens de pauze. Dit kan echter ook gestimuleerd worden door
een melding in het krantje van de werkplaats, aan de deuren van
de afdeling of in presentatie van bedrijfsresultaten…

 Laat mensen uit andere afdelingen proeven van of deelnemen aan
het project. Deelname van een begeleider van een andere
afdeling kan positieve gevolgen hebben. Deze heeft een frisse kijk
en kan zo mogelijk weer eens stap verder zetten in het project.

Doordat de verbeteringen visueel zijn gemaakt, heeft dit ook 
een effect voor de andere afdelingen. Deze kunnen immers de 

verbeteringen zien. 

Je begint aan die invoerruimte. Maar het is een kringloop. Dat 
zit al een beetje in het woord. In een kringloop is alles met 
elkaar verbonden dus er zijn wel consequenties verder in de 

productielijn tot aan de verkoop. 

Andere afdelingen beginnen te vragen wanneer het hun beurt 
is. Hierdoor merkte ik bij de werknemers van de betreffende 
afdeling een heel groot enthousiasme. Zelfs de werknemers 

die niet in het verbeterteam zitten en aanwezig waren op de 
vloer kwamen met evenveel enthousiasme meedoen. 

Een collega die mijn afdeling overnam tijdens mijn verlof, 
vroeg om meer structuur binnen mijn afdeling. Na een bezoek 

aan een andere kringwinkel, hebben we het gebruik van een 
whiteboard van hen overgenomen. Dit bord wordt nu door 

iedereen gebruikt, ook door mensen van andere afdelingen. Het 
geeft structuur voor de hele ploeg, voor mijn collega en voor 

mezelf. 

! Het nieuws dat een bepaalde aanpak werkt of niet werkt, zal zich 
snel verspreiden. Dit kan opbouwende werken maar ook 
destructief. 

! Een falend project kan andere afdelingen demotiveren. Om deze 
reden is het belangrijk een eerste project als pilootproject te 
kaderen. Er moet voldoende ruimte gecreëerd worden zodat 
voldoende kan getest worden. Naar andere afdelingen kan er 
gecommuniceerd worden dat dit een waardevolle les is die bij een 
uitbreiding niet zal herhaald worden. 
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35. Belang van Borgen
De implementatie van verbeterprojecten is een proces zonder einde. 

 Borgen betekent het aanhouden van het proces.
 De nieuwe werkwijze wordt een automatisme.
 Werknemers controleren zelf de uitvoering van de nieuwe

werkwijze.
 Begeleiders en management vieren de resultaten en geven een

plaats aan de verwezenlijkingen. Dit kan op een bord waar alle
verwezenlijkingen opgelijst worden, dit kan met trofeeën,…

 Borgen betekent het regelmatig bekijken of de nieuwe werkwijze
aangehouden wordt. Indien dit zo is dan mag de tussenperiode
langer worden maar nog steeds dient er planmatig gecontroleerd
te worden.

Borgen bij een vorig project was moeilijk omdat doelgroep niet 
betrokken was. De uitdaging ligt erin de doelgroep wakker te 

houden om te blijven doen wat ze veranderd hebben. 

Bij ons is er een grote materiaalkast waar 4 personen 
verantwoordelijk voor zijn. Deze taak zal ook opgenomen 

worden in het poetsplan. Als werknemers 
verantwoordelijkheden hebben, zal dit niet verwateren. 

Ondanks het schrikeffect dat er in het begin bij de werknemers 
was, zijn deze wel enthousiaster geworden. Ze groeien: voor 
hen is het fijn dat er naar hen geluisterd wordt, ze durven 

hun ideeën naar buiten brengen. 

Een vrij chaotische afdeling is gestructureerd gemaakt. Dit 
heeft veel invloed op de efficiëntie van de werkplaats. 

Monitoren en werknemers zijn fier, waardoor het project 
geborgen is. 

! Resultaten mogen niet vergeten worden. Verbetering moet je 
kunnen zien op de werkvloer zodat er motivatie blijft om de 
werkwijze te behouden en motivatie is om te blijven verbeteren. 

! Borgen uit het oog verliezen betekent een (vrijwel onmiddellijke) 
aftakeling van het project. 

! Er moet gedacht worden aan middelen voor het borgen. Dit is een 
valkuil omdat middelen vaak vooral naar de uitvoeringsfase 
uitgaan. Deze middelen zijn echter verspild indien er geen 
middelen zijn voor borging. 
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36. Werknemers enthousiast
maken en houden  Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van het project. (fiche

26)
 Communiceer duidelijk en positief. (fiche 27 en 29)
 Zorg voor succesverhalen op korte termijn.
 Geef het project regelmatig informele en/of visuele aandacht.
 Maak behaalde realisaties zichtbaar. (fiche 4)
 Laat mensen fier zijn op wat ze doen. Geef regelmatig positieve

feedback, meld ook kleine verbeteringen.
 Creëer een sfeer waarbij de mogelijkheid steeds bestaat om

nieuwe ideeën aan te geven. (fiche 12)
 Maak duidelijk op welke manier de voorstellen gedaan kunnen

worden. Doe dit onder andere door de werknemer regelmatig
informeel te bevragen. (fiche 3)

Ik denk dat het moeilijkste voor de doelgroep is dat er op 
sommige momenten heel veel rond het verbeterproject 

gedaan wordt en dan zwakt dat weer een paar dagen af. Maar 
dat heeft te maken met werkdruk. 

Op de werkvloer zijn de vorderingen in het verbeterproject 
duidelijk merkbaar. Gevolg is dat de doelgroep vanuit 

verschillende kanten lovende commentaren krijgt. 

Ik zou de doelgroep graag ergens het succes willen laten 
proeven, het resultaat van heel het verbeterproject. En met die 

honger zitten we dus nog een beetje. 

Alles is veel beter gedaan, het is beter georganiseerd dan 
vroeger. Alles staat beter op zijn plaats dan dat het vroeger 
was. Nu is dat echt veel beter dan toen ik hier ben komen 

werken. 

! Besef dat kleine ingrepen soms grote gevolgen hebben. Heb oog 
voor de gevolgen die je niet onmiddellijk ziet.  

! Reacties kunnen té enthousiast zijn. Mogelijk moeten mensen 
getemperd worden. 

! Gebrek aan enthousiasme is niet noodzakelijk hetzelfde als 
weerstand. (fiche 8) 
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‘Visual Workplace, visual thinking’, Gwendolyn D. Galsworth, Visual-lean Enterprise Press, ISBN 1-932516-01-8 
‘Gemba Kaizen. De praktische toepassing van Kaizen bij het verbeteren van de kwaliteit en het terugdringen van de kosten op de 
werkvloer’, Masaaki Imai, Kluwer, ISBN 90-267-2585-X 

4. Visuele hulpmiddelen

‘Maak waar wat je zegt,. Betere prestaties door mensgericht management’, David H. Maister, Academic Service, ISBN 90 5261 409 1 
‘Harvard Business Review over Leiderschap’, diverse auteurs, Thema Uiteverij, ISBN 90.5871.001.7 

5. Een specifieke aanpak voor
DOBBI 

‘Drie managementculturen. De sleutel tot leerprocessen in organisaties’,  Edgard Schein, Academic  Service, ISBN 90 5261 256 0 
‘Gedoe komt er toch’, Joop Schwieringa en Jacqueline Jansen, Scriptum, ISBN 9 789055 943982 
 ‘Gedrag in organisaties’, John R. Schermerhorn/James G. Hunt/Richard N. Osborn,  Academic Service, ISBN 9 789039 520307 

7. 8. en 9. Weerstand 

‘Drie managementculturen. De sleutel tot leerprocessen in organisaties’,  Edgard Schein, Academic  Service, ISBN 90 5261 256 0  
‘Maak waar wat je zegt,. Betere prestaties door mensgericht management’, David H. Maister, Academic Service, ISBN 90 5261 409 1 

11. DOBBI is een deel van de
cultuur 

‘Managen met verbeterprojecten’, Klaas Bakker en Michiel Louweret, het Spectrum, ISBN 90-274-2796-8 
‘Project Management voor Dummies’, Stanley E. Portny, Pearson Education, ISBN 9 789043 008525 12. Plan tot Actie

‘Competentiemanagement. The essence is human competence.’ Lou van Beirendonck, ACCO, ISBN 9 789033 445941 
‘Harvard Business Review over Leiderschap’, diverse auteurs, Thema Uiteverij, ISBN 90.5871.001.7 
‘Gedrag in organisaties’, John R. Schermerhorn/James G. Hunt/Richard N. Osborn,  Academic Service, ISBN 9 789039 520307 

15. Ontplooiingsdoelen

‘Management’, James A.F. Stoner/R. Edward Freeman, Academic Service, ISBN 9 789052 611839 
‘Het ondernemingsplan’, Leo Sleuwaegen, Academic Service, ISBN 90 5261 245 5 16. Economische doelen



‘Management’, James A.F. Stoner/R. Edward Freeman, Academic Service, ISBN 9 789052 611839 
‘Gemba Kaizen. De praktische toepassing van Kaizen bij het verbeteren van de kwaliteit en het terugdringen van de kosten op de 
werkvloer’, Masaaki Imai, Kluwer, ISBN 90-267-2585-X 
‘Gemba Walks’, Jim Womack, Lean Enterprise Institute, ISBN 978-1-934109-30-4 
‘Creating a Lean culture. Tools to Sustain Lean Conversions’, David Mann, Productivity Press, ISBN 978-1-4398-5211-8 
‘Harvard Business Review over Leiderschap’, diverse auteurs, Thema Uiteverij, ISBN 90.5871.001.7 
‘De Vijfde Discipline. De kunst & praktijk van de lerende organisatie’ Peter M. Senge, Scriptum Management, ISBN 9 789071 542541 
‘Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties’ Peter Senge/C. Otto Scharmer/Joseph 
Jaworski/Betty Sue Flowers, Academic Service, ISBN 9 789052 615264 

19. Rol van het management

‘Gemba Kaizen. De praktische toepassing van Kaizen bij het verbeteren van de kwaliteit en het terugdringen van de kosten op de 
werkvloer’, Masaaki Imai, Kluwer, ISBN 90-267-2585-X 
‘Harvard Business Review over Leiderschap’, diverse auteurs, Thema Uiteverij, ISBN 90.5871.001.7 
‘Gedrag in organisaties’, John R. Schermerhorn/James G. Hunt/Richard N. Osborn,  Academic Service, ISBN 9 789039 520307 

20. Rol van de begeleider

‘Het managen van teams’ Laurence Holpp, Academic Service, ISBN 9 789052 613659 
‘Gedrag in organisaties’, John R. Schermerhorn/James G. Hunt/Richard N. Osborn,  Academic Service, ISBN 9 789039 520307 

23. Het verbeterteam
samenstellen 

‘Effectief communiceren voor Dummies’, Marty Brounstein, Pearson Education, ISBN 9 789043 010412 24., 25., 26., 27. en 
28.Informatie verspreiden

‘Zelfsturing en Samenwerking’, Willem Vehoeven, Associatie voor Coaching, ISBN 90-75353-09-X 30. en 31. Overlegmomenten

‘Lean houdbaar tot. Hoe creëer je duurzaam waarde?’ , Otie Hause/Ingrid Smolders, uitg &samhoud, ISBN 9 789490 966089 35. Belang van Borgen

‘Maak waar wat je zegt,. Betere prestaties door mensgericht management’, David H. Maister, Academic Service, ISBN 90 5261 409 1 
‘Gedrag in organisaties’, John R. Schermerhorn/James G. Hunt/Richard N. Osborn,  Academic Service, ISBN 9 789039 520307 

36. Werknemers enthousiast
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