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Specialisatie: 

• Lean (Blackbelt);
• Verandermanagement;
• Projectmanagement;
• Team-ontwikkeling
• Continu Verbeteren

Actief geweest met verbeterprojecten voor 
diverse organisaties zoals: DFDS, NSK, Robidus, 
CB, Scholen, Ahold, Eneco, Van  oord, 
AgroMerchants, Hocras, Flora Holland, etc
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Even kennismaken
• In groepjes van 4 a 5; maak even kennis met elkaar

• We willen graag antwoord op de volgende vragen
– Waar hoop je vandaag op

– Wat is vanuit jouw kwaliteits-rol, voor jouw persoonlijk de grootste uitdaging binnen jouw 
organisatie; zoek in jullie groep naar een ‘rode draad’ (als die er is)

– Stelling: De kwaliteitsmanager wordt overbodig. Vraag: wanneer (tijd en criteria) zou deze 
stelling waar zijn?

– Korte quiz 

• Onderzoek bij Coca Cola in Stockholm laat zien dat de waarde van de verbeteringen van medewerkers 
yy maal zo groot is als de ideeën van het management. Wat denken jullie dat die yy is.

• Onderzoek laat zien dat xx% van de C-level managers het er volledig mee eens is dat hun organisaties 
slecht waren in de probleemdiagnose. Wat denken jullie dat die xx% is.

– Hoeveel mensen in jullie groep hebben wel eens het programma Undercover Boss gezien?
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Employee driven innovation
• Vaak wordt gedacht dat medewerkers de vaardigheden, motivatie en 

mogelijkheden missen om tot innovaties te komen. 

• Echter, uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat medewerker-
gedreven innovatie wel degelijk mogelijk is en dat medewerkers van de 
werkvloer een primaire bron zijn van het herkennen van 
verbetermogelijkheden. 

• Zij staan midden in het organisatieproces en kunnen daardoor 
verbetermogelijkheden identificeren en doorvoeren.

bron: https://www.managementsite.nl/nederlandse-bedrijven-laten-innovatiekracht-werkvloer-onbenut
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De bron van verbeteringen
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Onderzoek uit 1989
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Innovatie
• De noodzaak tot innovatie komt in het algemeen vooral 

voort uit het feit dat stilstand achteruitgang is. 

• Zonder innovatie komt de positie ten opzichte van de 
concurrentie (ook vanuit andere landen) in gevaar. En 
klanten verwachten dat je vernieuwt en verbetert.

• Maar ook intern kan je redenen hebben om te innoveren. 
Bijvoorbeeld om de werkdruk te verlagen, de kwaliteit te 
verbeteren of om het plezier in het werk te vergroten.

• Innovatie wordt te vaak gezien als iets wat hoort bij 
uitvinders en R&D afdelingen. Het tegendeel is waar.
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Radicale vs incrementele innovatie

• Innovatie is op te delen in radicale innovatie en 
incrementele innovatie. 

• Bij incrementele innovatie gaat het meer over 
verbeteren van een bestaand product, proces of 
dienst. De risico’s en kosten zijn hier lager en de 
voorspelbaarheid van de uitkomst is hoger. Ook 
de acceptatie door de klant is hoger omdat het 
(product, proces, dienst) deels bekend is.
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Wat kan je leren van Edison, 
Archimedes en Willie Wortel?

• Het belangrijkste wat je kan 
leren van deze personen is 
dat zijn heel veel fouten 
hebben gemaakt. Dat ze door 
vallen en opstaan en soms 
een beetje geluk tot 
innovaties zijn gekomen. De 
lamp of de paperclip of de 
post-it was er echt niet in 1 
uurtje brainstormen en 
geeltjes plakken.
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15 succesfactoren
1. Weten wat de klant verwacht
2. Kunnen herkennen van verspillingen
3. Voldoende tijd
4. Helder proces
5. Opvolging van ingebrachte ideeën
6. Transparante selectie van ideeën
7. Heldere aanpak van een verbetering
8. De juiste mensen zitten in de verbeterteams
9. Cultuur van leren
10. Zichtbaarheid
11. Een coachende stijl van leidinggeven
12. Succes boeken en vieren
13. Samenwerken
14. Koppeling met de doelstellingen van de organisatie
15. Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote
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Openheid zorgt voor nieuwsgierigheid

Afkeuren werkt stimulerend

Verrijken met collega’s 

zorgt voor een beter idee

voor meer informatie zie: 
https://www.coimbee.com/nl/geheimen-over-het-benutten-van-ideeen-van-medewerkers/ 

Materieel belonen werkt niet

Managers hebben niet de beste ideeën

Diversiteit zorgt voor betere ideeën

Wedstrijden (‘challenges’) werken niet

Een ‘commissie’ die besluit? 

Doe het niet.

Kaders bevorderen ideeën

Koester “bromberen”

Europa doet het slechter 

dan Amerika en Japan

Het aantal ideeën is stuur-informatie

Het hoeft niet groot(s) te zijn

Mensen zijn niet goed in 

waarnemen

Mensen zijn niet goed in 

problemen oplossen

Mensen zijn slecht in staat om 

een goed idee herkennen

Het is geen speeltje

Creativiteit is te leren Noem het geen Innovatie

Geheimen over het benutten van ideeën van medewerkers
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We weten hoe en dat het moet, 
maar dan de uitvoering ……..

• Iedereen weet dat je niet teveel moet eten, 
dat roken slecht is en dat het benutten van 
ideeën van medewerkers veel voordelen heeft

• Maar nu van plan naar uitvoering

• Stap 1 is in beeld brengen wie er betrokken 
zijn en hoe ze “in de wedstrijd staan”
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WWK-model

22-9-20 14



Directie Afd.hoofd Klant Medewerker

Weten doel 7

route 6

spelregels 8

WiiFM 9

Willen motivatie 8

betrokkenheid 7

vertrouwen 7

overtuiging 7

omgeving 8

plezier 7

Kunnen kennis 7

ervaring 7

ruimte 6

middelen 6

1. benoem ‘stakeholders, bijvoorbeeld Directie, of Jan, of de OR etc (zet ze in rij-1)
2. score die stakeholders met een rapportcijfer 1 – 10 (dus per kolom)
3. analyseer lage scores per stakeholder en bepaal acties / interventies
4. analyseer lager score per aspect en bepaal de acties / interventies

Aan de slag 
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De kracht van routine
• Nieuw gedrag aanleren kost tijd

• SMS en RRR

• Voor doen / samen doen / zelf doen

• Kleine nieuwe routines is aan te bevelen om terugval te 
voorkomen (leestip: Tiny Habits, auteur BJ Fogg)

• Coimbee helpt bij het creëren  van routines
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Coimbee
1. nieuwe ideeën van medewerkers kunnen ‘dagelijks’ eenvoudig 

worden ingediend

2. in het team worden de nieuwe en lopende ideeën besproken

3. medewerkers voeren die ideeën zelf uit en worden bv met de 
PDCA-checklist ondersteund

4. Successen worden duidelijk herkenbaar vastgelegd

5. Medewerkers stimuleren elkaar met o.a. Like, Follow, Share en 
Commentaar functies

1. management heeft overzicht en stuur-informatie

1722-9-20



Korte demo
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Vragen 
Reacties
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Kenmerken continu verbeteren
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Het proces van vaak / regelmatig indienen, selecteren en realiseren 
van verbeteringen door medewerkers.

Het gaat om kleine verbeteringen (1 uur werk tot max 12 weken).

Verbeteringen kunnen zijn gericht op processen, producten of 
diensten.

Van belang is dat de resultaten blijvend zijn. M.a.w. dat problemen 
definitief verholpen worden en er geen terugval naar de oude situatie 
plaatsvindt

Het gaat om leren en experimenteren
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Gallup Q12
1. Ik weet wat van me verwacht wordt op het werk
2. Ik heb de materialen en apparatuur die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
3. Op het werk heb ik de kans om wat ik het beste doe elke dag te doen

4. In de laatste zeven dagen, kreeg ik erkenning of lof voor het doen van goed werk
5. Mijn begeleider, of iemand op het werk, is betrokken bij mij als persoon
6. Op het werk lijkt mijn mening te tellen

7. Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling stimuleert
8. De missie of het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk belangrijk is
9. Mijn medewerkers of collega’s zijn toegewijd om een goede kwaliteit te leveren

10. Ik heb een beste vriend op het werk
11. In de afgelopen zes maanden heeft iemand met mij gesproken over mijn vooruitgang op het werk
12. Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien
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Teamontwikkeling
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Doel en StrategieMissie Kernwaarden

Running the business Changing the business

Portfolio management

Programma management

Project management

Continu Verbeteren

Performance management

Talent management

Verandervermogen
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KANO model
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