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Draagvlak creëren voor Lean Six Sigma



Agenda

– Introductie ‘Respect voor Mensen’

– De lerende organisatie

– Waarop te letten voor draagvlak? 

* Stel je vragen via Q&A 



Quotes

• “First we build people, then we build cars” (Fujio Cho, 
former chairman of Toyota)

• “Respect for People” means that it’s disrespectful of 
people to not utilize their human capability to learn and
to grow (Mike Rother, Author Toyota Kata)



‘Respect voor mensen’

https://vimeo.com/193247535

https://vimeo.com/193247535


De lerende organisatie



Piramide op zijn kop



Waarop te letten voor draagvlak

Draag·vlak (het; o; meervoud: draagvlakken) Steun 
verwerven en behouden op een bepaald plan dat je hebt



Waarop te letten voor draagvlak

20%  - 70%  - 10%



1. Heldere visie (waarom Lean Six Sigma?)

• Nut & Noodzaak 
• Goede communicatie
• Houdt oog voor de menskant 

(vertrouwen)



2. Betrokken directie & managementteam

• Eenduidig begrip over Lean Six Sigma
• Commitment onderling voor de 

doelstellingen
• Voorbeeldgedrag
• Ondersteunende rol & tijd



3. Betrokken medewerkers

E = K x A
E = Effect van een besluit
K = Kwaliteit van een besluit
A = Acceptatie van een besluit

• Frustrerende processen eerst
• Stapje voor stapje. 
• Bottom-up
• Zichtbaar maken van Lean Six Sigma



4. Goede toepassing van Lean Six Sigma

• Programma management 
• Trainingen & praktijkbegeleiding
• Lean Ambassadeurs



5. Vertalen van Lean naar de eigen organisatie

• Behoud de kern (flow, waarde creatie 
en verspillingen)

• Wees flexibel en maak de Lean 
elementen specifiek voor jouw 
organisatie (Van Loenen, 2016)



Iedere organisatie is uniek, wij helpen jullie graag! 
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Meer leren?
- Lees onze artikelen & blogs
- Ga aan de slag! Wees niet bang om fouten te maken. Ervaren is leren! 
- Kom je er niet uit? We helpen je graag.

Wil je meer theoretische en praktische kennis om te kunnen verbeteren, volg dan een training bij ons.

Up-to-date blijven?
Via LinkedIn blijf je op de hoogte van:

ü Evenementen
ü Webinars
ü Klantcases
ü Tips over Lean Six Sigma

ü Alumni borrels

Vragen of feedback?
Stuur mij een email naar marius@bureautromp.nl of bel me op 06 381 26220. 

https://bureautromp.nl/blog/
https://bureautromp.nl/lean-six-sigma-trainingen/
https://www.linkedin.com/company/1022110
mailto:marius@bureautromp.nl

