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Develop people
training & mentoring

Support tooling
modelling en monitoring

Performance Performance
Behaviour Intelligence



Agile innovation
Lean optimization

Proces

Engagement
Change 
People

Modelling Simulation
Dashboarding

Data

Strategy deployment
Teamwork

Organization



Deployment op de GEMBA
• Hoshin Kanri – Policy Deployment
• Prestatie & visueel management



Hoshin Kanri
• Policy / Strategy Deployment

5 Lean Principles





Hoshin Kanri



Ontwikkelen en sturen op onze strategie 
door …..

MT Hei sessie Catchball
Nemawashi



Traditioneel plan-proces

1. Externe strategische sessies 
SWOT analyse aanwezigen

2. Opstellen plan
3. Informeren organisatie
4. Jaarlijkse evaluatie 

• Business as usual
• Meerjarenplan is stabiel
• Beperkt leervermogen

Hoshin Kanri

1. Visie, missie, 
2. Bepaal belangrijke 

doelstellingen
3. (half)-Jaardoelstellingen
4. Deployment via catchball
5. Review resultaten 

(tussentijds)
6. Problem solving
7. Reflectie en leren 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vkblog.nl/pub/mm/tempest/33321/Image/57-60/57hei.jpg&imgrefurl=http://www.vkblog.nl/bericht/179719/De_hei_is_nooit_meer_zo_paars_geweest.&usg=__rGJ8xR42PLvCY6JtAxwR29SAVGM=&h=422&w=563&sz=78&hl=nl&start=1&itbs=1&tbnid=c0i6JBqGINLyOM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images?q=hei&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1


Waarom Hoshin Kanri

• Eigenaarschap door ‘fit for use’ en beter begrip

• Verschillende organisatie niveaus  

• Duidelijk prioriteiten (volledig doorvertaald) 

• “commitment door participatie” 

• “Tragere” planfase maar snelle implementatie

• Focus op ontwikkelen en leren in PDCA cyclus

• …… “Hoshin Kanri is systeem, organisatie + leiderschap”

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.scoutnet.nl/~st.lucia.simpelveld/Websites%20Verkenners/website%20kevin%20en%20anthony/scouting%20site%20kevin%20en%20anthony/kompas_bestanden/image004.jpg&imgrefurl=http://www.scoutnet.nl/~st.lucia.simpelveld/Websites%20Verkenners/website%20kevin%20en%20anthony/scouting%20site%20kevin%20en%20anthony/kompas.htm&usg=__15kC3rBaf3-y_kj_lzCKrXeuQHU=&h=572&w=584&sz=64&hl=nl&start=24&itbs=1&tbnid=yz3FSh_XbN18fM:&tbnh=132&tbnw=135&prev=/images?q=kompas&start=20&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Aftrap catchball MT-middenkader
Van Strategie naar team 
• Geen passagier, iedereen is (co)piloot
• Veel knoppen, welke zijn het meest kritisch? 
• Koers 2023 -> aanvullende succesfactoren
• Jouw cockpit om juiste koers te vliegen? 
• (her)ijken bestaande indicatoren

Catchball
• Stap voor stap van MT naar teams … en weer terug
• Onze koers / strategische doelstellingen doorvertaald. 

Goed scoren op kritische succesfactoren betekent dat we goed op koers
liggen
• Hoe sturen we samen op ieders bijdrage? (cockpit)
• Hoe verhouden (verbeter)projecten zich tot deze koers? 
• Welke ideeën hebben we om Kritische Succesfactoren goed in te vullen?
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Deployment
Van visie naar concrete indicatoren

Missie / visie

Kritische 
succesfactor

Kritische 
succesfactor

Kritische 
succesfactor

KRI KRI KRI

Hoe scoren we op 
onze 

succesfactoren?  

Kritisch voor een 
goed draaiende 

organisatieS
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A
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Policy Deployment X matrix
Focus houden + prioriteiten stellen

LEAN Policy Deployment - X Matrix
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Hoe kom je aan goede KPI’s?
Doel:  ik wil wereldkampioen worden 

Kritische succesfactor 1: ……
Kritische succesfactor 2: ……
Kritische succesfactor 3: ……

KPI  1a = …..
KPI  1b    = …..

KPI  2a = …..



Een valkuil …. suboptimalisaties

“Value stream”







• 70% van ons dagelijkse 
acties worden bepaald door 
wat we zien met onze ogen ! 

• Visual management op 
werkplek

Waan van de dag... of koers houden ?



CONCEPTEN
QEK Chat en Data omgeving voor snel en 
gemakkelijk beslissen en uitvoeren van 
verbeteringen in 48h  in eigen werkomgeving 
met collega’s over de hele wereld

Smart system Rapid Respons Team
Met drie tikken op bracelet en support 
afdelingen helpen met databronnen als soort 
probleem, urgentie, skillmatrix, aanwezigheid, 
agenda’s wordt responsteam opgeroepen



Opdracht 
Nieuwe fastfoodrestaurant de Vette Hap bestaat uit een restaurant en een drive. 
Het restaurant heeft de ambitie om uit te groeien tot een heuse keten binnen 
Nederland en gaat voortvarend van start. 

Visie van bedrijf voor de komende jaren bestaat uit volgende speerpunten, de 
inmiddels beroemde 3 G’s:
¾ Geweldige Service
¾ Goedkoopste in de markt
¾ Glimlach van enthousiast betrokken personeel

CEO is sterke voorstander van Lean. Hij heeft de laatste jaren bij verschillende 
bedrijven gekeken. Lean betekent voor hem zichtbaarheid en hij wil dus ook een 
lean-bord in de keuken van het restaurant.

Hij vraagt een stel ervaren Lean Experts om hulp: wat moet er op dit bord 
komen? 



Goedkoopste Goede 
Service

Glimlach 
Personeel

Lever 
Betrouw-
baarheid

Snelheid Kwaliteit

Wachttijd 
max. 1 
Minuut

Cyclus 
baktijd 
Burgers

Bezetting 
Kassa

Strategische 
Doelstelling
(SD)

Kritische Succes Factor
(KSF)

Resultaat Indicator

Proces Indicator

Voorbeeld de 3 G’s  van “De Vette Hap”

Management team

Middenkader met teams



Doe mee..events
• Performancemanagement 2030 op de 

werkvloer bij Canon
• Experience day - 12 maart Venlo  
•

• Green Belt to Black Belt 
• <?? Datum> <locatie>

• Workshop Engagemant & Harada
• 4 maart KKZH - Rotterdam  

• Performance behaviour workshop
• Medio april - Tilburg





“Coming together is a 
beginning; keeping
together is progress; 
working together is 
succes”





Voorbeeld CANON 
leangedrag gedreven verbeteren•


