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Geschiedenis:
• Yōzan (harunori) Uesugi (1751-1822): 

filosofie “Vertel het ze, laat het zien, laat 
het ze doen, en waardeer ze”

• Sakichi Toyoda (1867-1930): jidoka
(Kwaliteit inbouwen in het proces, stoppen 
bij fouten (andon), ondoordringbaar maken 
voor fouten (poka-yoke)), een bijdrage 
leveren aan de maatschappij (purpose)

• Kiichiro Toyoda (1894-1952): filosofie: 
“verder denken dan het persoonlijke 
belang, te denken in het 
langetermijnbelang van de organisatie en 
persoonlijke verantwoordelijkheid te 
nemen voor problemen”

• Eiji Toyoda (1913-2013): bouwen nieuwe 
fabriek gebaseerd op just-in-time-concept 
(JIT) en kanban-systeem

• Taiichi Ohno (1912-1990): de man achter 
het Toyota Production System (TPS); one-
piece-flow en pull, management by sight, 
100% operable rate

• Inspiratiebronnen: Henri Ford’s flow 
principe en operational excellence en 
Edwards Deming’s verbeter cyclus PDCA, 
door Toyota uitgebreid met ‘Go and See’ 
resulterend in kaizen (incrementeel continu 
verbeter-proces) 

• Fujio Cho ontwikkelt de huis metafoor
• John Krafcik (1988) introduceert het begrip 

‘lean’.
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Purpose (reden van bestaan) of lange termijnmissie geeft mensen een gevoel van betekenis, richting, kansen en prestatie en zorgt 
voor saamhorigheid binnen de organisatie en heeft een sterke, bindende functie.

• Visueel management (op koers houden, afwijkingen 
zichtbaar maken, scoreborden, 
feedbackmechanisme)

• Stabiliseren (voorspelbaarheid en betrouwbaarheid) 
en standaardiseren van processen (wachtrijtheorie)

• Creëren van een gelijkmatige werklast

Werkplekorganisatie met 5S: scheiden (seiri), schikken (seiton), schoonmaken 
en inspecteren (seiso), standaardiseren (seiketsu) en stimuleren (sitsuke).

Gelijkmatigheid creëren door nivelleren van werkvolume en 
productmix (heijunka). Mura: ongelijkmatigheid, fluctuatie, 
variabiliteit, muri: overbelasting, muda: verspilling.
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Het doel is 
Waarde creëren voor de klant, of in

bredere zin algehele tevredenheid bij alle betrokkenen. Het zijn de klanten die
beoordelen hoe goed de organisatie het doet. Zij bepalen de levensvatbaarheid van de organisatie.

Waarde

Jidoka: inbouwde kwaliteit –
zorgen dat problemen nitr 
verder doorgeschoven worden 
– is veel effectiever  en minder 
duur dan inspecties en 
reparaties van 
kwaliteitsproblemen aan het 
einde van de lijn (zone control). 
Voorkomen is beter (poka-yoke 
middelen). Het is geen 
techniek maar een principe.
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Procedures en werkinstructies

Borgingspiramide

JIT: Just-in-time: elk proces 
produceert alleen wat nodig
is voor het volgende proces, 
en dat in een continue 
stroom. JIT omvat 3 ele-
menten: takttijd (hoe vaak 
iets gemaakt moet worden 
om aan de afname-eisen 
van de klant te voldoen), 
continue flow (het maken en 
verplaatsen van één item 
tegelijk om te matchen
met de takttijd) en een 
pull-systeem (om een 
onderbroken flow te 
begeleiden en over-
productie te voorkomen).
Technieken: spagetidiagram, 
Value Stream Mapping
(VSM), kanban, statusbord, 
obeya.
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Toyota kata cyclus; zelfreflectie (hansei)

Kaizen: continu, gestaag verbeteren door nieuwe ideeën, doorgaan 
voor innovatie en ontwikkeling, weigeren om door traditie te worden 

beperkt. “Wat ik vandaag doe, kan ik morgen beter”.

Stel 
uitdagende 
doelen:

Genchi genbutsu: Teruggaan naar de bron om de waarheden 
te vinden en consensus te krijgen om snelle beslissingen te 

nemen (feiten boven data, analyse, 5x waarom).
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4 Respect: Leer elkaar begrijpen.
Teamwork: Stimuleer 

zelforganisatie.
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