
Denken over LEAN 4.0

In garages

Een zelfscan

Stap in de richting van een Lean 4.0 strategie.
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RAAK MKB Werkplaats op Weg

Het doel van deze sessie is om managers van garages input te geven voor het creëren 

van een Lean 4.0 strategie. Managers zijn verantwoordelijk voor het nemen van 

beslissingen over de ontwikkeling van lean principes en methoden in hun bedrijf. Ze 

moeten ook nadenken over het gebruik van Industry 4.0-technologieën om de prestaties 

van hun bedrijf te verbeteren. Tijdens de sessie leren managers de belangrijkste 

elementen van Lean and Industry 4.0 kennen. Tegelijkertijd zullen zij zich bezinnen op 

hun eigen situatie en zullen zij het belang van de verschillende elementen specificeren. 

Verder zullen zij nadenken over de kritische succesfactoren die van belang zijn voor het 

succes van verbeteringen op het gebied van Lean en Industry4.0. Tot slot worden zij 

uitgedaagd om een roadmap te definiëren voor de ontwikkeling van hun bedrijf.
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Op het eerste plaatje, linksboven, wordt aangegeven hoe de monteur van de toekomst 

wordt ondersteund: robots/cobots die helpen bij het zware werk en 

standaardverrichtingen, een tablet met informatie en een mobiel waarmee met klant 

en/of anderen gecommuniceerd wordt, al dan niet gekoppeld aan een 

informatiesysteem. Op het tweede plaatje wordt aangegeven hoe de monteur relevante 

informatie uit z’n tablet haalt tijdens het werk.  Het derde plaatje, linksonder, geeft aan 

wat het beeld kan zijn op een Augmented Reality Device. De monteur krijgt stap voor 

stap informatie en aanwijzingen waar hij/zij iets moet doen.  Het vierde plaatje geeft aan 

hoe alles digitaal gekoppeld is. Informatie van toeleverancier, auto, autogebruiker, 

werkplaats en verkoop zijn gelinkt: iedereen kan overal bij…  Hiermee kan de 

dienstverlening verbeteren….. 
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Wat is Lean 4.0?

LEAN

Industry 4.0

Industry 4.0 heet zo omdat het de vierde industriële revolutie betreft. De eerste 

revolutie heeft ons (de mensheid) mechanische kracht gegeven, de tweede revolutie 

zorgt betreft het ruime gebruik van technologie en de opkomst van elektriciteit. 

Belangrijke uitvindingen zijn b.v. lampen, radio, stofzuiger, e.d. De derde revolutie betreft 

de opkomst van digitalisering: de computer, automatisering.  In de vierde revolutie 

worden systemen gekoppeld, draadloos.  Belangrijke technologieën zijn big data, 

Augmented/Virtual Reality, Internet of Things en Artificial Intelligence.  Hiermee kunnen 

we mensen verder ondersteunen en ontlasten.  Maar meer: we kunnen ook betere, 

snellere processen realiseren.

Het tweede plaatje geeft aan wat LEAN is.  Lean, ontstaan bij Toyota midden vorige 

eeuw, gaat ervan uit dat klantwaarde gerealiseerd wordt in processen.  En in die 

processen vinden vaak veel verspillingen plaats, activiteiten waar klanten niet voor 

willen betalen: overleg, wachten, zoeken, schrijven, etc.  Er bestaan allerhande lean

technieken die helpen om deze verspillingen weg te werken.  Industry 4.0 technieken 

kunnen hierbij ook helpen.
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Een voorbeeld van LEAN 4.0 implementatie

Planning 

Order picking
Assemblage/ 

montage 
klantToelevering

Oude situatie:

Order picking
Assemblage/ 

montage 
klantToelevering

Pick fouten Verstoringen in de 

assemblage

Communicatiefouten

Nieuwe situatie:

Informatiestroom

Even een klein voorbeeld.  In het bovenste plaatje is de planning, de administratie, 

belangrijk. Klanten maken afspraken, de planning plant het in, informeert 

assemblage/montage/reparatie/service, krijgt informatie terug, doet bestellingen indien 

nodig, zorgt dat er voldoende op voorraad is, plaatst alles in een magazijn, geeft 

orderpicking informatie wanneer er iets uitgehaald moet worden (vaak een dag, of 

enkele dagen, eerder dan het moment waarop assemblage/montage/reparatie/service 

het nodig heeft, het moet dan ergens liggen (de buffer), van waaruit de 

assemblage/montage/reparatie/service dan de spullen kan halen.  Lean kijkt naar de 

verspillingen en ziet dat er veel communicatiefouten zijn, dat er verstoringen zijn in de 

assemblage, dat er pickfouten zijn: verkeerde onderdelen.

Een lean oplossing, die bij sommige garages (en andere bedrijven) is uitgevoerd, is dat 

de klant direct contact heeft met de monteur.  Deze plant alles in, in z’n digitale device.  

Verder is de monteur gewoon aan het werk. Als hij/zij een job gereed heeft, staat de 

volgende opdracht al op hem te wachten. Zodra hij er aan begint, wordt actie 

ondernomen om alles te verzamelen voor een daarop volgende opdracht. Digitale 

systemen zorgen ervoor dat dit foutloos gebeurt.  In geval de monteur (op een klein 

team van samenwerkende monteurs) de planning niet kan halen, krijgen ze informatie 

en suggesties wat ze moeten doen.
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Een voorbeeld van een LEAN 4.0 case

In deze video (https://www.youtube.com/watch?v=WiN6inisuVI), die niet over garage 

gaat, maar over het gebruik van digitale technieken voor de ondersteuning van 

processen van KONI Schokdempers, wordt aangegeven hoe vanuit de assemblage 

opdrachten gegeven wordt aan een orderpicker, deze pickt de onderdelen m.b.v. een AR-

bril, en moet deze binnen korte tijd (30 minuten) naar een assemblagestation brengen.  

Dat doet hij met karretjes die achter een wagentje rijden. Elk wagentje is een order voor 

één van de (10) assemblagestations.  De orderpicker is erg blij met de bril: “ik maak geen 

fouten meer, het gaat een stuk sneller”.
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Stapsgewijs naar een strategie en roadmap

De ontwikkelde methodologie (of ‘denkhulp’) ondersteunt het management 

van garages bij het ontwikkelen van een verbeterstrategie voor de komende 

3-5 jaar. Deze strategie omvat maatregelen voor het verbeteren van de 

workflow met gebruikmaking van lean methoden en/of digitale 

technologieën.   Elementen in de methodologie zijn:

1. Prestatie-

uitdagingen

2. Lean -

uitdagingen

3. Digitaliserings-

uitdagingen

4. Succesfactoren voor de ontwikkeling

5. Formulering strategie en roadmap

De methode die ontwikkeld is, zal worden geïllustreerd aan de hand van een industriële 

case. Dit ondersteunt de deelnemers om hun eigen situatie te beoordelen en kansen te 

identificeren. De case betreft een garage waar ca. 15 monteurs werken. Het is de garage 

van een dealer waar ook nieuwe en tweede hands auto’s verkocht worden.  

Elementen in de assessment zijn: (i) het vaststellen welke prestatieuitdagingen er zijn 

voor de komende 3-5 jaar), (ii) welke uitdagingen m.b.t. het realiseren van flow zijn er 

(lean uitdagingen), (iii) hoe kunnen digitale mogelijkheden helpen bij die uitdagingen, 

(iv) wat zijn succesfactoren die bepalen of je de gewenste ontwikkeling ook kunt 

realiseren; waar moet je als management op letten, en (v) het formuleren van een 

strategie en roadmap.  Dit laatste is belangrijk en vormt input voor periodieke evaluatie: 

lig je nog goed op koers, moet de roadmap aangepast worden?
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Methodologie informatie

- Cross-functioneel. Investeringen in Lean and Industry 4.0 

technologieën vragen om samenwerking tussen verschillende 

stakeholders.  Ga samen door de methodologie!!! Zoek consensus.

- Beoordeling door stakeholders, niet door experts.  Argumentatie:

"Wat in de hoofden van stakeholders is, bepaalt uiteindelijk 

investeringsbeslissingen in bedrijven. 

- Beoordelingen in 9-puntsschalen. Het beantwoorden van vragen in 

twee stappen.

Houd een periode van 3-5 jaar in gedachten wanneer u de vraag 'hoe 

belangrijk iets is' wordt gesteld. Het doel van de beoordeling is om de 

verbeteringsbehoeften (wat en hoe) voor de komende jaren te ontdekken.

Weinig Gemiddeld Veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Lean4.0 zelf-scan is een cross-functionele beoordeling. Het is belangrijk dat 

belangrijke managers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de operationele functie

van het bedrijf aanwezig zijn op de sessie. Zij zijn de besluitvormers. Het is essentieel dat 

deze managers dezelfde visie en strategie omarmen. Lean and Industry 4.0 bestaat 

verder uit verschillende aspecten en vraagt om input vanuit verschillende disciplines in 

de organisatie: planning, operations, marketing, IT, etc. Het is goed om een cross-

functioneel team deel te laten nemen in de LEAN 4.0 beoordeling.

De beoordeling is een zelfevaluatie. We zullen vragen om de eigen situatie te 

beoordelen ten opzichte van de 'ideale LEAN4.0' situatie en te beoordelen in hoeverre 

deze ideale situatie wenselijk is voor de onderneming in de nabije toekomst (3-5 jaar). 

Overeenstemming hierover is een eerste stap naar de ontwikkeling van een LEAN4.0-

strategie. Soms zijn managers het daar niet altijd mee eens: dit is mooie input voor 

discussie.

De beoordelingen worden gemaakt met behulp van een 9-puntsschaal. Deze 

schaal biedt de mogelijkheid om vragen in twee stappen te beantwoorden. Eerst door 

een ruwe inschatting te maken (weinig, gemiddeld, veel) en vervolgens door dit 

antwoord te nuanceren. 

Het doel van de beoordeling is om LEAN4.0 elementen te vinden voor 

strategische keuzes voor de komende 3-5 jaar. Het is belangrijk dat de deelnemers dat in 

gedachten hebben.
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1. Prestatie-uitdagingen

Prestatie-indicator Hoe belangrijk is de

indicator voor de klant?

Hoe goed zijn wij in 

vergelijking met onze 

belangrijkste 

concurrenten?

Prijs (P)

(Werkelijke en/of 

Ervaren) Kwaliteit (Q)

Levertijd (D)

Betrouwbaarheid (R)

Flexibiliteit (F) (product, 

mix, volume, levering)

………………… 

Wat is belangrijk voor de klant? En hoe goed zijn we 

vergeleken met de concurrent?

We gebruiken hier de vijf prestatie-indicatoren die door Slack e.a. (Textbook on 

Operations Management) worden genoemd. Dit zijn belangrijke indicatoren voor 

bedrijven. Het is goed om deze indicatoren in het cross functionele team te bespreken 

tijdens de beoordeling. Managers moeten hetzelfde idee hebben over deze indicatoren 

en hoe het gemeten kan worden. Meten is bij deze beoordeling niet direct belangrijk, 

maar inzicht in 'hoe het gemeten kan worden' helpt om een kwalitatieve (1..9) 

beoordelingsscore te geven.

Het zou echter wel goed zijn om kwantitatieve metingen te hebben: later kan daarmee 

onderzocht worden of verbeteringen echte verbeteringen zijn.

De vijf prestatie-indicatoren zijn algemene indicatoren. Het is goed als managers deze 

indicatoren vervangen door meer specifieke indicatoren die beter aansluiten bij hun 

situatie. Een goede vraag is: "Wat zijn de redenen dat klanten naar uw bedrijf komen in 

plaats van het bedrijf van de belangrijkste concurrent" en "Wat zijn de redenen waarom

(gewenste) klanten soms besluiten om niet bij uw bedrijf te kopen".

Onze ervaring is dat deze tabel waarschijnlijk veel discussie geeft onder de leden van het 

team. Het is goed om de tijd te nemen voor te discussie. Het vaststellen van 

beoordelingen biedt (kwalitatief) de doelstellingen voor verbetering door middel van 

Lean en/of Industry4.0 technologieën.
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Prestatie-uitdagingen (Vul P, Q, D, R en F in)

1          2           3          4           5           6           7          8 9          
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De deelnemers moeten de prestatie-indicatoren, zoals bepaald in de vorige dia, in dit 

cijfer invullen. De figuur, de zogenaamde ‘performance-importance matrix’, laat zien 

welke indicatoren het belangrijkst zijn voor de klant en op welke indicatoren de 

onderneming het best presteert. Op basis van dit cijfer kan het managementteam 

beslissen welke indicatoren het meest verbeterd zouden moeten worden met 

investeringen in lean en/of Industry4.0.
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Voorbeeld van een geval: Prestatie-uitdaging

1          2           3          4           5           6           7          8 9          
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Voor dit bedrijf is het van groot belang om de meest betrouwbare partner te blijven. 

Om meer concurrentievoordeel te behalen, moeten zij zich richten op kortere 

levertijden (van afspraak tot levering).  Het is daarbij ook belangrijk om de kosten te 

verlagen.

Op basis van de grafiek heeft het bedrijf/de garage een aantal opties:

1. Het verbeteren van levertijd (van het moment dat de klant belt tot aflevering van de 

gerepareerde, of onderhouden, auto.  De betrouwbaarheid van de afspraken mag 

hierbij niet onder druk staan.  Ook moet zorgvuldig gekeken worden wat de invloed 

is op de kosten.

2. Het efficiënter maken van de garage. Prijs is een kritieke factor.

Met een gedeelde focus in het achterhoofd wordt de aanwezigen in de volgende delen 

van de beoordeling gevraagd na te denken over de waarde van Lean methoden en/of 

Industrie 4.0 technologieën. 

10



2. Lean uitdagingen 

Deze pagina is bedoeld om het concept van lean (het realiseren van flow, continue 

verbetering) toe te lichten. Het figuurtje van de boot is duidelijk voor veel managers: het 

laat ziet dat er veel in het bedrijf gebeurt dat niet bijdraagt aan de performance, zoals 

een slechte afstemming, veel overleg, processen die niet aan kwaliteitsnormen voldoen, 

etc.  Mensen houden niet van verspillingen: het rechtse bootje is veel plezieriger voor de 

roeiers dan het linkse bootje. 

Bij lean gaat het om het realiseren van een goede, verspillingsvrije, flow van activiteiten 

in de verschillende processen. Lean methoden and Industry4.0 technologieën kunnen 

nuttig zijn om flow en efficiëntie te realiseren.

Om flow te krijgen, is aandacht nodig voor toelevering, kwaliteit, klanten en het eigen 

personeel dat de verbeteringen moet ontwikkelen en/of omarmen. We hebben een 

goede levering van onderdelen van leveranciers nodig. Als de bestelde onderdelen niet 

goed zijn, dan hebben we problemen in de werkplaats (of, erger nog, wellicht bij de 

klant). We willen ook regelmaat in de stroom van klantvragen. Zonder dit, is er sprake 

van hollen en stilstaan. Het realiseren van die regelmaat (of voorspelbaarheid) is in veel 

gevallen een grote uitdaging. De kwaliteit van de verschillende deelactiviteiten zijn 

essentieel om de doorstroming te kunnen realiseren. Kwaliteitsproblemen zullen de 

stroom verstoren. Flow en pull, oftewel een continue stroom zonder tussenvoorraden, 

vraagt om een heldere (visueel zichtbare) stroom van goederen en een duidelijke 
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afstemming tussen verschillende actoren.  Het moet niet voorkomen dat mensen 

opdrachten krijgen, terwijl ze er nog geen tijd voor hebben.  Idealiter geven mensen zelf 

aan, al dan niet ondersteund door een systeem, wanneer ze een nieuwe opdracht in hun 

wachtrij willen hebben (d.i. pull). Het ideaal van flowproductie kan alleen worden 

gerealiseerd als iedereen, alle betrokkenen in de organisatie, mee helpen om 

verspillingen die de flow frustreren weg te werken en als werknemers in teams werken 

om elkaar te ondersteunen bij verstoringen.  
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Focus
gebied

# Element Beschrijving Hoe goed
zijn we?

Hoe 
belangrijk 
is het? 

SCM 1 Feedback naar 
leveranciers 

Geef regelmatig feedback aan leveranciers over 
hun prestaties (hoeveelheid, kwaliteit, tijd).

2 JIT levering 
leveranciers

Zorg ervoor dat leveranciers de juiste hoeveelheid
op het juiste moment en op de juiste plaats leveren. 

3 Klantcontact Zorg dat de workflow transparent is voor klanten. 
Benader klanten op een professionele manier.

4 Klantvraag Probeer de klantvraag te balanceren over de tijd. 

Flow 5 Pull Voorkom stilstand door het invoeren van pull. Of te 
wel: voorkom wachttijden door te kijken of het 
volgende station ruimte heeft.  

6 Continue stroom Structureer de werkvloer zo dat een continue 
doorstroming mogelijk is. 

7 Vermindering 
van de insteltijd

Verminder onderbrekingen tussen product(klant-
/auto) wisselingen door. 

TQM 8 Preventief
onderhoud

Apparatuur wordt goed onderhouden. Er is 
preventief onderhoud.

9 Statistische
procescontrole

Systematisch meten en beoordelen van de kwaliteit 
van elk deel van het proces. Doelstelling is om 
foutvrij (kwaliteit, tijd) te leveren aan
opeenvolgende delen van het proces.

HRM 10 Betrokkenheid 
van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Deze pagina beschrijft in het kort een aantal lean-uitdagingen voor het realiseren van 

flow. De verdeling in vier aandachtsgebieden is afkomstig van Shah & Ward, 2013 (Lean 

Manufacturing: context, practice bundles, and performance, Journal of Operations 

Management, 21 (2001) 129-149). De beschrijvingen zijn voor een belangrijk deel 

samengevat uit Shah & Ward, 2007 (Defining and developing measures of lean

production, Journal of Operations Management, 25(4) (2007) 785-805).
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Focus
gebied

# Element Beschrijving Hoe goed
zijn we?

Hoe 
belangrijk 
is het? 

SCM 1 Feedback naar 
leveranciers 

Geef regelmatig feedback aan leveranciers over 
hun prestaties (hoeveelheid, kwaliteit, tijd).

2 JIT levering 
leveranciers

Zorg ervoor dat leveranciers de juiste hoeveelheid
op het juiste moment en op de juiste plaats leveren. 

3 Klantcontact Zorg dat de workflow transparent is voor klanten. 
Benader klanten op een professionele manier.

4 Klantvraag Probeer de klantvraag te balanceren over de tijd. 

Flow 5 Pull Voorkom stilstand door het invoeren van pull. Of te 
wel: voorkom wachttijden door te kijken of het 
volgende station ruimte heeft.  

6 Continue stroom Structureer de werkvloer zo dat een continue 
doorstroming mogelijk is. 

7 Vermindering 
van de insteltijd

Verminder onderbrekingen tussen product(klant-
/auto) wisselingen door. 
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Apparatuur wordt goed onderhouden. Er is 
preventief onderhoud.

9 Statistische
procescontrole

Systematisch meten en beoordelen van de kwaliteit 
van elk deel van het proces. Doelstelling is om 
foutvrij (kwaliteit, tijd) te leveren aan
opeenvolgende delen van het proces.

HRM 10 Betrokkenheid 
van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Dit is een voorbeeld van het realiseren van een tijdige toelevering van onderdelen.  Dit 

gebeurt bij sommige lean bedrijven die onderdelen van verschillende leveranciers nodig 

hebben, met behulp van een zogenaamde ‘milkrun’.  In plaats van een dagelijkse, of 

wekelijkse, toelevering van onderdelen, kan nu b.v. twee maal daags onderdelen 

opgehaald worden bij de toeleveranciers door een (bestel-) auto die twee maal daags 

een rondje rijdt langs toeleveranciers.  Er is dan geen tussenvoorraad meer nodig.
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wel: voorkom wachttijden door te kijken of het 
volgende station ruimte heeft.  

6 Continue stroom Structureer de werkvloer zo dat een continue 
doorstroming mogelijk is. 

7 Vermindering 
van de insteltijd

Verminder onderbrekingen tussen product(klant-
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HRM 10 Betrokkenheid 
van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Gepercipieerde kwaliteit door klanten is belangrijk bij garages, w.o. ook de 

vriendelijkheid van het personeel.  Hier wordt een voorbeeld gegeven van een garage 

die een nummerbord scanner geplaatst heeft bij de inrit van de garage.  De naam van de 

eigenaar is bekend voordat hij binnen is… (“Goedendag, meneer Visser, u komt uw auto 

brengen voor de APK”.).

Een ander voorbeeld is de koppeling van de telefoon met het informatiesysteem.  Zodra 

een klant belt, en voor dat de ‘haak’ opgenomen is, is het dossier al voorhanden bij de 

service medewerker. Er hoeft niet gezocht te worden.
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gebied

# Element Beschrijving Hoe goed
zijn we?

Hoe 
belangrijk 
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preventief onderhoud.
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Systematisch meten en beoordelen van de kwaliteit 
van elk deel van het proces. Doelstelling is om 
foutvrij (kwaliteit, tijd) te leveren aan
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van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Met QR of barcodescanners kan een monteur, en ook anderen, aangeven of een 

geplande activiteit begonnen of geëindigd is.  Deze informatie zou je ook beschikbaar 

kunnen stellen aan de klant.

Het digitaal bijhouden van de voortgang, levert ook goede data om processen te 

verbeteren: zo kunnen bijvoorbeeld wachttijden worden gemonitord worden. Ook 

benodigde tijd voor de verschillende klussen.  Deze data is nuttig om te kijken waar je 

wilt verbeteren (b.v. waar grote variabiliteit is), en ook om te checken of uitgevoerde 

verbeteractiviteiten resultaten hebben gegeven.
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Focus
gebied

# Element Beschrijving Hoe goed
zijn we?

Hoe 
belangrijk 
is het? 

SCM 1 Feedback naar 
leveranciers 

Geef regelmatig feedback aan leveranciers over 
hun prestaties (hoeveelheid, kwaliteit, tijd).

2 JIT levering 
leveranciers

Zorg ervoor dat leveranciers de juiste hoeveelheid
op het juiste moment en op de juiste plaats leveren. 

3 Klantcontact Zorg dat de workflow transparent is voor klanten. 
Benader klanten op een professionele manier.

4 Klantvraag Probeer de klantvraag te balanceren over de tijd. 

Flow 5 Pull Voorkom stilstand door het invoeren van pull. Of te 
wel: voorkom wachttijden door te kijken of het 
volgende station ruimte heeft.  

6 Continue stroom Structureer de werkvloer zo dat een continue 
doorstroming mogelijk is. 

7 Vermindering 
van de insteltijd

Verminder onderbrekingen tussen product(klant-
/auto) wisselingen door. 

TQM 8 Preventief
onderhoud

Apparatuur wordt goed onderhouden. Er is 
preventief onderhoud.

9 Statistische
procescontrole

Systematisch meten en beoordelen van de kwaliteit 
van elk deel van het proces. Doelstelling is om 
foutvrij (kwaliteit, tijd) te leveren aan
opeenvolgende delen van het proces.

HRM 10 Betrokkenheid 
van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Niet alles is digitaal.  Het verwijderen van de hoes om de stoel, kan ook gedaan worden 

waar de klant bij is, bij het vertrek van de klant. Dit laat ziet dat het bedrijf netjes met de 

auto is omgegaan…
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Focus
gebied

# Element Beschrijving Hoe goed
zijn we?

Hoe 
belangrijk 
is het? 

SCM 1 Feedback naar 
leveranciers 

Geef regelmatig feedback aan leveranciers over 
hun prestaties (hoeveelheid, kwaliteit, tijd).

2 JIT levering 
leveranciers

Zorg ervoor dat leveranciers de juiste hoeveelheid
op het juiste moment en op de juiste plaats leveren. 

3 Klantcontact Zorg dat de workflow transparent is voor klanten. 
Benader klanten op een professionele manier.

4 Klantvraag Probeer de klantvraag te balanceren over de tijd. 

Flow 5 Pull Voorkom stilstand door het invoeren van pull. Of te 
wel: voorkom wachttijden door te kijken of het 
volgende station ruimte heeft.  

6 Continue stroom Structureer de werkvloer zo dat een continue 
doorstroming mogelijk is. 

7 Vermindering 
van de insteltijd

Verminder onderbrekingen tussen product(klant-
/auto) wisselingen door. 

TQM 8 Preventief
onderhoud

Apparatuur wordt goed onderhouden. Er is 
preventief onderhoud.

9 Statistische
procescontrole

Systematisch meten en beoordelen van de kwaliteit 
van elk deel van het proces. Doelstelling is om 
foutvrij (kwaliteit, tijd) te leveren aan
opeenvolgende delen van het proces.

HRM 10 Betrokkenheid 
van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Capaciteitsbeheersing is essentieel om flow te kunnen realiseren.  En dat is vooral lastig 

als er geen regelmaat is in de opdrachten die binnenkomen.  Die regelmaat kun je op 

allerhande manieren bereiken.  Misschien kunnen veel opdrachten gemakkelijk 

ingepland worden en, net als bij tandartsen, op afspraak kunnen worden uitgevoerd. 

Maar in veel situatie is er sprake van variëteit: soms komen er veel klanten, soms weinig. 

Om variëteit goed op te vangen en toch efficient te blijven, moet je slim met je 

capaciteit omgaan. Hoe zorg je voor balans? Zijn er ‘opvulorders’?  Kunnen sommige 

orders verschoven worden?  Of kunnen mensen tijd besteden aan het verbeteren?  

Met goede informatie kan gezocht worden naar een goede mix van activiteiten. 
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Focus
gebied

# Element Beschrijving Hoe goed
zijn we?

Hoe 
belangrijk 
is het? 

SCM 1 Feedback naar 
leveranciers 

Geef regelmatig feedback aan leveranciers over 
hun prestaties (hoeveelheid, kwaliteit, tijd).

2 JIT levering 
leveranciers

Zorg ervoor dat leveranciers de juiste hoeveelheid
op het juiste moment en op de juiste plaats leveren. 

3 Klantcontact Zorg dat de workflow transparent is voor klanten. 
Benader klanten op een professionele manier.

4 Klantvraag Probeer de klantvraag te balanceren over de tijd. 

Flow 5 Pull Voorkom stilstand door het invoeren van pull. Of te 
wel: voorkom wachttijden door te kijken of het 
volgende station ruimte heeft.  

6 Continue stroom Structureer de werkvloer zo dat een continue 
doorstroming mogelijk is. 

7 Vermindering 
van de insteltijd

Verminder onderbrekingen tussen product(klant-
/auto) wisselingen door. 

TQM 8 Preventief
onderhoud

Apparatuur wordt goed onderhouden. Er is 
preventief onderhoud.

9 Statistische
procescontrole

Systematisch meten en beoordelen van de kwaliteit 
van elk deel van het proces. Doelstelling is om 
foutvrij (kwaliteit, tijd) te leveren aan
opeenvolgende delen van het proces.

HRM 10 Betrokkenheid 
van de 
werknemers

Geef medewerkers een rol in het oplossen van 
problemen, versterk hun cross-functioneel 
perspectief, werk in teams. 

Lean uitdagingen

Je kunt digitaal, maar ook met een eenvoudig kaartjes systeem pull realiseren.  B.v. door 

de afspraak dat je niet aan een bepaalde klus mag beginnen als je er geen beschikbare 

ruimte in de, beperkte, buffer is van het volgende station waar de auto naar toe moet.

18



Lean uitdagingen (vul SCM, JIT, TQM, TQM, HRM in)

1          2         3          4         5          6         7          8         9          

H
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jn

 w
e?

Hoe belangrijk is het? 

Dit figuur is nuttig om de afwijking tussen de huidige en de gewenste toestand te 

visualiseren. Hoe meer onder de diagonale lijn, en hoe hoger het belang, hoe

belangrijker het is om dit aandachtsgebied te verbeteren. Op de volgende pagina staat 

voorbeeld.

Het is goed dat een managementteam hierover discussieert. Het is goed om dan steeds 

een koppeling te leggen aan de prestatiedoelstellingen van het bedrijf, die eerder aan de 

orde geweest zijn. 
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Een voorbeeld: Lean uitdagingen

1          2         3          4          5         6         7          8         9          

H
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g
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ed
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 w
e?

Hoe belangrijk is het? 

Klant-

vraag

pull

betrokkenheid

Dit voorbeeld geeft aan dat de aanwezigen het idee hebben dat niet verstandig 

omgegaan wordt met de klantvraag: te vaak komt voor dat monteurs (en anderen) niks 

te doen hebben. Ook komt te vaak voor dat ze het juist te druk hebben. 

Ook komt het te vaak voor dat spullen in de weg staan en dat op elkaar gewacht moet 

worden.

Beter overleg en netter met dingen omgaan zou het bedrijf, de garage, ook verbeteren.  

Misschien ligt daar een kernprobleem…? 

Bovenstaande punten zijn gerelateerd aan de performanceproblemen ‘korte levertijden’ 

en ‘prijs/kosten’.
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Industry 4.0, of de vierde Industriële Revolutie, zal een 

revolutie teweegbrengen in de industrie door de integratie 

van de Internet-of-Things, Cloud Computing, data-integratie

en andere technologische vooruitgang in het hart van 

voortbrengingssystemen.

Bron: https://www.salesforce.com/uk/blog/2016/09/what-is-

industry-4-0.html 

3. Industry 4.0 uitdagingen

Belangrijk voor Industry 4.0 is het idee dat er geen limiet is aan de informatiestroom: 

alle vaste en real time informatie over klanten, leveranciers, producten, middelen en 

personeel is overal beschikbaar en kan of wordt gebruikt om de (flow van) activiteiten te 

optimaliseren en te controleren.
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De architectuur van de Industry 4.0 werkplaats

Gekoppelde informatiesystemen (Warehouse Mangement Systeem, 

Dealer/Werkplaats Management Systeem, Verkoop/Customer Relation

Management Systeem).

De status van 

wagens en 

klanten is

beschikbaar waar 

en wanneer dat 

nuttig is.

De status van 

productie-

middelen (mens 

en apparatuur) is 

beschikbaar waar 

en wanneer dat 

nuttig is.

De uitvoerende 

activiteiten worden 

slim gepland en 

beheerst over de 

stations (inc.

mensen/teams)

Medewerkers worden 

ondersteund bij 

activiteiten en goede 

besluitvorming.

De architectuur die hier kort wordt beschreven, onderscheidt vijf elementen van de 

digitale werkplaats. Ten eerste is een goede informatie-infrastructuur nodig waar de 

verschillende informatiesystemen gekoppeld zijn. Dit maakt adequate besluitvorming 

mogelijk.  Ook biedt dat mogelijkheden om de organisatie te veranderen – denk b.v. aan 

integratie sales-werkplaats, of werkplaats-frontoffice. 

Besluitvorming (planning en beheersing) is het hart van de digitale werkplaats. Om goed 

te plannen en de activiteiten te beheersen/bij te sturen, is het belangrijk om de actuele 

status van de wagens & eigenaren te kennen en ook de status van productiemiddelen 

(w.o. de beschikbaarheid van personeel).  Dit vereist ook de koppeling van deze 

informatie met gekoppelde informatiesystemen.   Voor het maken van beslissingen in 

het werk, en bij hun activiteiten, kunnen medewerkers ondersteund worden met digitale 

hulpmiddelen en software.
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De architectuur van de Industry 4.0 werkplaats

Gekoppelde informatiesystemen (Warehouse Mangement Systeem, 

Dealer/Werkplaats Management Systeem, Verkoop/Customer Relation

Management Systeem).

De status van 

wagens en 

klanten is

beschikbaar waar 

en wanneer dat 

nuttig is.

De status van 

productie-

middelen (mens 

en apparatuur) is 

beschikbaar waar 

en wanneer dat 

nuttig is.

De uitvoerende 

activiteiten worden 

slim gepland en 

beheerst over de 

stations (inc.

mensen/teams)

Medewerkers worden 

ondersteund bij 

activiteiten en goede 

besluitvorming.

Hier zijn enkele foto’s toegevoegd aan de architectuur.  De foto’s betreffen enkel de 

informatiekoppeling. Linksboven is het planningssysteem te zien (aanwezig in de 

werkplaats) dat gekoppeld is met alle informatiesystemen met het bedrijf. Rechts geeft 

aan dat je kunt doorklikken. Rechtonder staat de tablet die elke werknemer heeft en 

waar hij de voortgang van werkzaamheden kan melden. Ook alles gekoppeld met 

informatiesystemen.  Linksonder een opgeruimde werkplek van een monteur, in de 

buurt van de plek waar hij werk aan auto’s.
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Focusge
bied

# Element Beschrijving Hoe 
goed zijn 
we?

Hoe 
belangrijk 
is het? 

Smart 
info

1 Informatie-
systemen

Informatiesystemen zijn up-to-date en gekoppeld.

2 Informatie-
infrastructuur

Informatiesystemen zijn in staat om te reageren op 
real-time informatie van de werkvloer.

Smart 
product 
en klant
info

3 Auto en klant
informatie

Auto/order/klantinformatie is up-to-date (bijv. 
vereiste processen, verwerkingstijd, complexiteit...).

4 Statusinformatie De status van elk product/order/klant is beschikbaar 
waar en wanneer nuttig".

Smart 
resource

5 Informatie over 
mensen en 
middelen

De informatie over mensen en middelen is up-to-date 
(beschikbare capaciteit, crosstraining, 
onderhoudssituatie).

6 Statusinformatie De status van elk resource (beschikbaarheid, 
onderhoudsbehoefte) is beschikbaar waar en wanneer 
nuttig".

Smart 
planning 
en 
besturing

7 Planning en 
besturings-
systemen

Planning en besturingssystemen zijn 'intelligent' en 
adaptief: het kan omgaan met variatie. 

8 Koppeling aan real 
time data.

Relevante real time data van informatiesystemen, 
wagens/werknemers en middelen wordt verwerkt.

Slimme 
mens

9 Digitale 
ondersteuning

Digitale systemen (bijv. AR/VR, sceens, robots) 
ondersteunen de mens bij het werk. 

10 Toegang tot 
informatie voor 
besluitvorming

De operatoren kunnen overal en altijd toegang 
krijgen tot informatie voor een goede besluitvorming.

Industry 4.0 uitdagingen

Dit is geen eenvoudige matrix om in te vullen. De aanwezigen (managementteams) 

moeten nadenken over de kwaliteit van hun digitalisering en het belang om deze te 

verbeteren. De gebieden zijn tot op zekere hoogte afhankelijk van elkaar. Een goed 

gekoppeld (smart) informatiesysteem is onontbeerlijk. Smart planning en besturing 

vraagt bovendien om smart product & klant info en smart resources. Met deze 

afhankelijkheden moet rekening worden gehouden in de latere discussie over strategie 

en de bijbehorende roadmap.  

Goed om bij het invullen de performance doelen in het achterhoofd te hebben.
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Industry 4.0 (vul hier in welke issues verbeteringen 
behoeven voor het realiseren van doelen).

1          2           3        4         5           6         7         8          9          
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Hoe belangrijk is het? 

Deze pagina illustreert het belang van de digitalisering van het bedrijf. Zoals vermeld in 

de vorige dia, zijn de Industry 4.0 gebieden aan elkaar gerelateerd.

Op basis van de antwoorden op deze vragen kunnen managementteams zich een beeld 

vormen van de stappen die moeten worden genomen in de digitalisering van hun bedrijf. 

Het is ook belangrijk om hun ideeën te koppelen aan de prestatie-uitdagingen die eerder

in deze beoordelingssessie zijn genoemd. 
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Industry 4.0 (vul hier in welke issues verbeteringen 
behoeven voor het realiseren van doelen).

1          2           3          4           5           6           7          8        9          

H
o
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g
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ed
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jn

 w
e?

Hoe belangrijk is het? 

Koppeling 

informatie

systemen

Informatievoorziei

ning aan 

monteurs en 

feedback van 

monteurs.

In dit voorbeeld komt naar voren dat de koppeling van informatiesystemen als essentieel 

gezien wordt en vervolgens de informatievoorziening aan de monteurs en de 

terugkoppeling van informatie aan het systeem.  Voor dit bedrijf is het real time 

reageren op verstoringen en het gebruik van slimme planningssoftware nog wat te ver 

weg.  “Dat komt in de toekomst wel”.   Voor de komende 3-5 jaar vormt dit voldoende 

uitdaging, inclusief de uitdaging om monteurs erbij te betrekken. 

Interessante vraag is: in hoeverre is dit gelinkt aan de gekozen lean

verbetermogelijkheden?

(Gedachte: In feite zijn de industry 4.0 doelen voorwaardescheppend om aan de gang te 

gaan met de lean doelen) 

Vermoeden is dat dit ook helpt bij het verkorten van doorlooptijden en het vergroten 

van de efficiency, de performance doelen.
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4. Kritieke succesfactoren voor lean
en industry 4,0

Kritieke Succesfactoren zijn die factoren waaraan 

voldaan moet worden om een succesvolle 

implementatie van lean methoden en/of Industry 

4.0 technologieën mogelijk te maken of te vast te 

houden.

Het is de verantwoordelijkheid van managers om

deze factoren te beheersen! 

De term 'kritieke succesfactoren' komt van Rochart (Rockart, J., 1982. The Changing Role 

of the Information Systems Executive: A Critical Success Factors Perspective. CISR Sloan 

Working Paper WP#85, Massachusetts Institute of Technology, Center for Information 

Systems Research, Sloan School of Management, Massachusetts). Hij stelt dat het 

management niet alles kan controleren, maar zich moet concentreren op kritieke

factoren. 
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Focusgebied Beschrijving Hoe 
goed
zijn 
we?

Visie V Bedrijfsbreed gedeelde lange termijn richting, 
doelstellingen en doelen voor verbetering, in lijn met de 
bedrijfsvisie en -strategie.

Topmanagement
ondersteuning

T Het topmanagement neemt verantwoordelijkheid voor en 
neemt positief deel aan het project. 

Communicatie C Drie manieren van communicatie (top-down, bottom-up 
en horizontaal), eerlijk en duidelijk 

Verbetercultuur IC Ondersteunend middenmanagement, in plaats van 
‘dominante bazen’.

Focus op mensen, niet op methoden

Fouten zijn kansen voor verbetering

Verbetering 
structuur

IS Er wordt voldoende tijd en geld beschikbaar gesteld.

Opleiding (iedereen)

Prestatiemanagement (meten en verbeteren).

Integrale focus IF Samenwerking met leveranciers

Samenwerking met de klant

De activiteiten van alle afdelingen zijn in lijn met de 
verbeteringsvisie.

Kritieke succesfactoren voor LEAN 4,0

Deze factoren zijn afgeleid van een brede literatuurstudie over Kritieke Succesfactoren 

voor Lean (meer dan 70 referenties), samengevat in Knol et. al. , 2018. Uit deze studie 

blijkt ook dat het belang van elke factor verschilt voor de verschillende lean niveaus van 

bedrijven. Dit zal gebruikt worden in de figuur op de volgende pagina.

Op deze pagina kan in de 9-punt schaal aangegeven worden hoe goed dat mensen hun

bedrijf vinden op deze punten.
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Kritieke succesfactoren voor lean
+ benchmark (vul het niveau van de succesfactoren in)

Minimaal benodigde score in het geval van Lean niveau 6 

Minimaal benodigde score in het geval van Lean niveau 7 

Bereik dat we vonden in beoordelingen

Minimaal benodigde score in het geval van Lean niveau 5 

Bron: Knol, W.H., Slomp, J., 

Schouteten, R.L.J. en Lauche, K. 

(2018), Implementing lean practices 

in manufacturing SMEs: testing 

'critical success factors' using 

necessary condition analysis, 

International Journal of Production 

Research, Vol. 56 No. 11, blz. 3955-

3973.

Deze grafiek vraagt om enige uitleg. De kleine horizontale lijnen geven informatie over 

het minimale niveau van kritieke succesfactoren die nodig zijn om een bepaald niveau 

van lean te kunnen realiseren. Bron: Knol et. al. (2018). Het huidige en gewenste niveau 

van lean kan worden geschat uit een eerdere dia, waarbij de scores op SCM, JIT, TQM en 

HRM zijn bepaald. Neem bijvoorbeeld het gemiddelde van de huidige en gewenste

scores op SCM, JIT, TQM en HRM.    De volgende dia geeft een voorbeeld.
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Voorbeeld: succesfactoren voor lean

Knelpuntenscore in het geval van Lean niveau 6 (is nodig om dat niveau te halen)

Knelpuntenscore in het geval van Lean level 7 (is nodig om dat level te halen)

Bereik dat we vonden in beoordelingen

Knelpuntenscore in het geval van Lean niveau 5 (is nodig om dat niveau te halen)

Bron: Knol, W.H., Slomp, J., 

Schouteten, R.L.J. en Lauche, K. 

(2018), Implementing lean practices 

in manufacturing SMEs: testing 

'critical success factors' using 

necessary condition analysis, 

International Journal of Production 

Research, Vol. 56 No. 11, blz. 3955-

3973.

Volgens de bedrijfsmedewerkers die meedoen aan deze zelf-beoordeling heeft het 

bedrijf momenteel een “lean niveau" van ongeveer 3.5. Het gewenste lean niveau is 7. 

De gele balken geven het huidige 'niveau' van de kritieke succesfactoren aan.  Nu kan uit 

de figuur afgeleid worden dat het bedrijf eerst moet investeren in het realiseren van een 

verbetercultuur: om niveau 6 te halen (om het rode streepje te halen). Om het hoge 

niveau van 7 te bereiken, verdienen verschillende andere succesfactoren aandacht (visie, 

ondersteuning van het topmanagement, verbetercultuur en integratie (support 

congrence)). 
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Kritische succesfactoren voor de digitale 
garage

Focusgebied Beschrijving Hoe 

goed

zijn we?

Menselijke 

factoren

H Projectteam, communicatie, onderwijs en 

opleiding, betrokkenheid van de gebruiker,

communicatie, opleiding en training

Technologi-

sche factoren

T Technologieselectieproces, technologische 

infrastructuur, gegevensbeheer

Organisato-

rische factoren

O Topmanagementondersteuning, project-

management, verandermanagement, 

verandermanagement, business process 

re-engineering, implementatiestrategie en 

acceptatiecontrole

Bron: Daniela Invernizzi, Paolo Gaiardelli, Emrah Arica,

en Daryl Powell, MES-implementatie: Kritische succesfactoren

en Organizational Readiness Model, gepubliceerd door Springer.

F. Ameri et al. (Eds.): APMS 2019, IFIP AICT 567, blz. 493-501, 2019.

Deze kritische successen geven aan welke factoren juist moeten zijn om een MES (of 

PAC) systeem, of een 'Smart Production Activity Control System' succesvol te kunnen 

implementeren. Een dergelijk systeem vormt het hart van de digitale fabriek. 
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Succesfactoren voor Industrie 4.0 
(invullen van de scores)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Menselijke 

factoren

Technologische

factoren

Organisatorische

factoren

Er kunnen verschillende elementen in de ontwikkeling van de digitale garage worden 

onderscheiden. Ten eerste is een bedrijfsbrede bewustwording nodig om de 

mogelijkheden van LEAN4.0 voor het bedrijf te definiëren en de acceptatie te vergroten. 

Menselijke factoren zijn hier het belangrijkst. Vervolgens moet er een duidelijke 

technologische focus (of technologiemanagement) in het bedrijf aanwezig zijn. Tot slot 

moet er voldoende aandacht zijn voor het verandermanagement. 

Deze elementen moeten op orde zijn.  In het voorbeeld van de volgende pagina wordt 

uitgelegd waarom de gekleurde vakjes verschillende grootte hebben.  

Dit is een ruwe, niet erg nauwkeurige beschrijving van het belang van de verschillende

factoren in de fasen naar de digitale fabriek. Inzicht in de 'volgorde' van bewustwording, 

bereidheid en bereidwilligheid kan managementteams ondersteunen bij het nemen van 

passende maatregelen.
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Voorbeeld: succesfactoren voor 
Industry 4.0 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Menselijke 

factoren

Technologische

factoren

Organisatorische

factoren

Om de Industry 4.0-ambitie te realiseren, zijn technologische factoren niet het moeilijks 

voor het bedrijf in kwestie. Er is interesse in technologie. Er is ook wel kennis aanwezig 

in het bedrijf. Belangrijker is de huidige cultuur binnen het bedrijf, waar elk team, elke 

werknemer, zijn eigen manier van werken heeft. Dit is een knelpunt. Daarnaast moet 

ook het management zijn rol in deze overgang opnemen. Zij moeten alle veranderingen 

in de organisatie managen en alle initiatieven afstemmen op het doel van het bedrijf.

De ‘gaps’ die in dit plaatje naar voren komen (het grijs overgebleven gebied), kan helpen 

bij het kiezen van de punten waar het management aandacht aan moet besteden bij het 

introduceren van nieuwe technologie.
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5. Op weg naar een roadmap

Strategische doelstelling:

2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2

Lean

Industry 

4.0

Succesfac-

toren Lean

Succesfac-

toren SI

Generieke visie:

Dit is een roadmap voor de komende drie jaar.  Het is uiteraard belangrijk om 

hierin ook de ontwikkelingen in de markt (naar electrische auto? Ander soort 

onderhoud?) en de specifieke interne factoren (opvolging?) mee te nemen. 
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Een roadmap: voorbeeld

Doelstelling: Het verkorten van doorlooptijden en lagere kosten)

2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2

Lean 5S training en vormen 

van teams

Invoeren kanbanborden

+ verbeterborden

Verbeteren balans spoed 

- planbaar

Industry 

4.0

Koppeling van systemen Informatie koppeling monteurs en 

informatiesystemen.

Succesfac-

toren Lean

Verbetercultuur (door training 

werknemers én leidinggevenden)

Verbeterstructuur verbeteren (hoshin

Kanri)

Succesfac-

toren SI

Discussie 

over visie

Breed project-team

informatie-integratie

Ontwikkelen digitale 

strategie.

Generieke visie:  Op weg naar de socio-digitale garage

Het is belangrijk om breed te discussiëren over de roadmap en zo specifiek mogelijk te 

zijn: wat moet het resultaat zijn na elke ‘fase’?   Dit kan verder gespecificeerd worden 

middels een ‘hoshindocument’ en ‘A3-tools’.   
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Taxonomie, waar is uw bedrijf, wat is uw visie?

Informatisering Connectiviteit Zichtbaarheid en 

traceerbaarheid

Zelflerende & 

voorspellende 

kracht

Technologische ontwikkelingsniveau

Zelflerend

Strategisch 

verbonden

Gestructure

erd en 

toegewijd

Ad Hoc

Le
a

n
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e
rb

e
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Deze figuur koppelt Lean and Industry 4.0 aan 'leren'. Het volwassenheidsniveau van 

Lean verbeteren geeft aan in welke mate bedrijven verbetering hebben geïntegreerd in 

het DNA van hun werknemers. Het laagste niveau is 'ad hoc': op basis van wat er 

gebeurt, start een nieuw verbeteringsproject. In het volgende niveau is er een bepaalde 

structuur en toewijding in het opzetten van verbeterprojecten. Waarschijnlijk zijn er 

verbeterborden, een ideeënbus en dergelijke. De start van deze verbeteringen is echter 

niet gebaseerd op de strategie van de onderneming, maar meer op de problemen in de 

praktijk. In het derde niveau, is er hoshin kanri, een koppeling van verbeteralternatieven 

aan de strategie van de onderneming. Dan is er geen suboptimalisatie meer. Het vierde 

niveau geeft aan dat verbeteren organisch in het bedrijf is ingebed, het is niet afhankelijk 

meer van individuen. Het is een zelflerend systeem. 

Het technologische ontwikkelingsniveau illustreert hoe bedrijven groeien van (i) het 

gebruik van computers voor de belangrijkste functies naar (ii) meer connectiviteit tussen 

de verschillende toepassingen, naar (iii) een goed functionerende koppeling van 

informatiesystemen met de huidige status van producten en middelen, naar (iv) een 

systeem dat alle gegevens gebruikt om het hele systeem continu te verbeteren, op een 

geautomatiseerde, zelflerende manier.  

De gebogen lijnen in de figuur tonen 'performance lijnen'. Het toont aan dat een 

verbetering van de prestaties vraagt om een evenwicht tussen lean (leren) en industry 

4.0 investeringen in de industrie.
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Taxonomie - de drie basistypen

Managementcontroleerde fabriek: 

Informatiesystemen hebben een beperkte functionaliteit. Ze zijn niet gekoppeld. Het 

management besteedt veel tijd aan brandjes blussen. Het bedrijf is functioneel 

georganiseerd. Verbeteringen komen van het management.

Digitaal (ondersteunde) beheerste fabriek: 

Informatiesystemen hebben een goede functionaliteit. Ze zijn tot op zekere hoogte 

met elkaar gekoppeld. De uitwisseling van informatie met de werkvloer is echter 

beperkt: geen real-time gegevens. Verbeteringen zijn lokaal. Het management ervaart 

een kloof tussen de informatie uit de systemen en de realiteit. Op weg naar (semi-) 

autonome teams.

Socio-digitaal beheerste fabriek: 

De verschillende informatiesystemen zijn volledig gekoppeld. Informatie is overal 

beschikbaar. Er is geen kloof tussen informatie en realiteit. Verbeteringen zijn zowel 

lokaal als intergraal en gericht op het verbeteren van de waardestromen. Semi-

autonome teams zijn volledig verantwoordelijk voor belangrijke delen van de 

waardestromen. Intelligente software wordt gebruikt voor de coördinatie tussen de 

teams en voor slimme koppelingen met leveranciers en (externe) klanten. Het 

management richt zich op het realiseren van een flexibele, wendbare, fabriek.

Op deze pagina worden de drie soorten bedrijven, zoals vermeld in de taxonomie, 

beschreven.  Dit kan een inspiratie zijn om een visie te ontwikkelen voor de toekomst. 
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Voorbeeld van een geval: Taxonomie

Informatisering Connectiviteit Zichtbaarheid en 

traceerbaarheid

Zelflerende & 

voorspellende 

kracht

Technologie Rijpheidsniveau

Automatisc
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van

naar

Hierin wordt duidelijk hoe het voorbeeldbedrijf/garage zichzelf ziet.  Ze zijn op weg, 

willen vooral het lean verbeteren onder de knie krijgen.
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De zelf-scan is zodanig opgezet en beschreven dat het mogelijk moet zijn 

om zonder ondersteuning de scan uit te voeren.  Idealiter gebeurt dit met 

een groep mensen die zich betrokken (moet) voelt bij de ontwikkeling van 

het bedrijf.  Het hebben van enige kennis op het gebied van Lean en kennis 

van automatisering is van belang: vaak is die kennis wel iets aanwezig in de 

groep.

Het is ook mogelijk om contact met het Lectoraat Lean/World Class 

Performance op te nemen en te vragen om facilitering vanuit het 

Lectoraat.  Binnen het lectoraat is kennis aanwezig op het gebied van Lean, 

Quick Response Manufacturing en Smart Technologies.  Indien u 

geinteresseerd bent, kunt u contact opnemen met:  

Lectoraat.Lean@han.nl

Indien u commentaar/suggesties heeft m.b.t. de scan, dan kunt u contact 

opnemen met lector Jannes Slomp, jannes.slomp@han.nl

Tot slot
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