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ACTUALITEIT

WAAROM EEN MAGER ZESJE ACCEPTEREN VOOR BEDRIJFSRESULTAAT?

kenbinneneenbesturingsmodel zoalsINKof
ISO.LeanSixSigmaheeft een implementatietraject enbijbehorende infrastructuur, waarbinnenprojecten -doorhet management
geselecteerdopbasisvaneconomische
bedrijfsbelangen -worden uitgevoerd.

Voordeelopdoen met
'LeanSixSigma'

Procesverbetering
EenessentieelaspectvanLeanSixSigma
isprocesvebetering.Volgensdeachterliggendefilosofieiseeninterne deskundige
nodigdieeffectief enefficiënt problemen
oplost.Devereisten daartoezijn:expertisein
'Lean'-principes,statistisch kunnen denken
enanalyseren,hetvolgenvandezogeheten
DMAIC-methode,eenbekwame projectleiderénproceskennisen-ervaring.

Nietalleenvolgenswetenschappers,ookvolgensbeursgenoteerdemultinationalszoalsXerox,BMW
enBankOneenhetMKBkuntumethetprogrammaLeanSixSigmaessentiëlebedrijfsbelangen
realiseren,zoalseenverlagingvandeoperationelekosten,hetejficié'nter benuttenvanhetbestaande
budgetenhetverbeterenvan deklanttevredenheid.Miljarden euro'saanbewezenbesparingenen
extrainkomstenvormenhetresultaatvanhetimplementerenvanLeanSixSigma,aldusMarcus
BergmanvanUniNetworkConsultancyuitAmsterdam.Ookvoordewatersectorkanhetprogrammavolgenshemeenuitstekendmiddelzijnombedrijfsdoclcn terealiseren.
Het wordt hoogtijd datde innovatieve
prestatiesvandewatersector niet alleenin
technologischezin,maarvooralookinorganisatorischezin totgrotehoogteworden
gebracht:indekwaliteitensnelheidvan
processen enhetbetergeëquipeerd zijn van
uwmedewerkers.Ditvergteengrote
inspanning vaneenorganisatie,waarbij het
opleiden vantalentvollemedewerkers tot
LeanSixSigma-projectleiders éénvande
essentiëlevereisten isomteverbeteren.Zij
zijn instaatomopgeneriekeen gestructureerdewijze problemen optelossen,met
behulpvangoedeondetzoek-enbeslismethodieken.
Weetuhoeveelkostengemoeidgaan
met fouten enverspillingc.q.traagheid in
uwprocessen enprojecten? Kunt u kwaliteit
enverspillinguitdrukken inmeetbareprestatie-indicatoren?Bijdemeeste bedrijven,
zekerindedienstverlening,kan30procent
vandeomzetterelaterenzijn aan kosten
vancomplexiteit van bedrijfsprocessen:
slechtekwaliteit, traagheid c.q.verspilling.

klanten.LeanSixSigmastreeft naar hogere
kwaliteit inminder rijd.Omdatdoelte
bereiken,moetendeorganisatie endeprocesstromen vaneenbedrijfhelderzijn en
dient allesdat onacceptabel voordeklantis,
geëlimineerd teworden.Demensendiein
deverschillende processen werken, kunnen
inteamverband meeropleverenenexpertise
enideeëndelenomeenprobleem optelossen.Allebeslissingenzijn daarbij gebaseerd
opdataenfeiten. Meten isimmers weten.
LeanSixSigmakaneen waterbeheerder
helpenomdoelenzoalskostenbesparing, efficiënterebenuttingvanhetbudgetenbetere
klanttevredenheid opgestructureerdeen
onderbouwdewijzeterealiseren.Hetiseen
compleetoperationeelprogramma,tegebrui-

Dejundamemenvan'LeanSixSigma'.

Lean Six
Sig

Integratie snelheid en kwaliteit
Het programma LeanSixSigma omvat
deintegratievandesnelheidvan'Lean'ende
kwaliteitvan'SixSigma'.'SixSigma'verbetertdekwaliteit (foutenreductie) door het
bedrijfsproces betet tebegrijpen enzorgt
vooreenuitgebalanceerde infrastructuur.
'Lean'staatvoorsnelheid,doorstappen in
processen teelimineren.Beidezijn nodigom
dekostenvancomplexiteit in bedrijfsprocessentereduceren.

'Lean'-principes worden toegepastom
snelheid indeprocessen tekrijgen. Noodzakelijk ishierbij het herkennen vanverspilling.Ook'statistisch denken'voegtietstoe
aanprocesverbetering.Isersprakevaneen
trendoftoeval?Daarbij geldt:alleen ingrijpenalshet nodig is,omdat ingrijpen vaak
extratijd engeld kostendemoraalvan
werknemers kanfrustreren. Ookmoet men
relatieskunnen kwantificeren, bijvoorbeeld
tussen doorlooptijden en hetaantal lopende
ptojecten. Omtekunnen verbeteren moet
duseersthetprocesbegrepen worden.
Deprojecten worden uitgevoerd volgens
deDMAIC-methode:Define,Measure,Analyze,ImproveenControl.Indepraktijk wordenvaakfasen overgeslagenofwillen mensenlieververgaderendanechtinhetproces
meten.Verbeterengebeurt echtervolgens

Klanttevredenheid

Verbetering
processen
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empirische onderzoek- enanalysemethodieken,vooreenobjectieveonderbouwingvan
beslissingen.Uitonderzoekblijkt dat intuïtie,mensenkennis ofervaringbijhet
inschatten vanproblemen bijna nooiteen
positiefeffect heeft opmanagementbeslissingen.DMAIC-stappenzijn, inclusief
methoden entechnieken,deels herkenbaar
indeogenvanhydrologen,biologen,statisticienbedrijfseconomen. Deoplossingsbenaderingisgeneriekindiezindathetvoor
elkptoces-industrieel,administratiefof
academisch-kanworden ingezet.
Ookvangroot belangisdebekwaamheidvandeprojectleider. Hij ofzij moet
effectief zijn inhetpolitiekeklachtenveld
binnen deorganisatie.Anticipatie opde
natuutlijke weerstand vanmensenbij veranderingen (verbeteten =veranderen) isvan
invloed opsuccesvolverbeteten.
Bijprocesverberering isdeinbrengvan
eigenmensenvangrootbelang.Zij kennen
immets deprocessen waarinzijwerkenen
deessentiëledetailservanhetbeste.Serieuze
verbetetingen worden tevenshet beste
geborgddooreigenmensen tebenutten.

Opleidingen
Omdat verbeteren niet ietsiswatje 'er
eventjes bijdoet'endeprofessionele vaardigheden omtekunnen verbeteren binnen
eenorganisatie vaakontbteken ofonvoldoendeingebedzijn, leiden bedtijven die
serieusensuccesvolwillen verbeteren structuteel hun eigen mensenop.
Omdegevolgen vooteenorganisatie aan
tegevenvan hetinvoerenvaneenLeanSix
Sigma-programma: ongeveer één procent
vanallemensen (fte) binnen de otganisatie
wordt uiteindelijk opgeleid tot zogeheten
BlackBelt.Dezenaam heeft een analogie
metdekaratesport(gedisciplineerdedaad-

kracht).Dezemensen vormendespilvanhet
programma, meestal talentvollemensenuit
hetmiddenkader.Zekunnen nahun opleidingbeterproblemen oplossen en worden
vaakgezienalsdetoekomstige leidersbinnendeorganisatie.EenBlackBeltisvaakeen
fulltime projectleider diemeerdere projecten
perjaar uitvoert, waarbij een potentiële
sttucturele besparingvanminstens50.000
europerproject behaald moet wotden.
NaastBlackBelt-opleidingenbestaaner
ookGreenBelt-opleidingen.Mensen met
zo'nopleidingzijn parttime projectleiders,
dieingroteprojecten vaakdeBlackBeits
ondetsteunen.
Yellow-enWhiteBelt-trainingen,vaak
voorondersteunend personeel,duren meestaleendagofminder.Daarnaast veteisteen
serieuzeimplementatie vanLeanSixSigma
trainingen voorhet topmanagement.Dergelijke ttainingenzijn essentieelombegrip,
inzicht enbetrokkenheid tenaanzienvan
verbeteringen indeorganisarie re krijgen.

Voorbeelden uitde praktijk
Vanimplementaties vanLeanSixSigma
bestaan legiovoorbeeldenonder multinationals(Caterpillar,BMW,BankOne,het
Noord-Amerikaanse leger).LeanSixSigmais
reedseenbestaandenorminNoord-Amerika
enbegintnuookinNedetlandsteedsmeer
aandacht tekrijgen.InNederlandgaathet
totnutoeommultinationals metNederlandsevestigingen,zoalsAlcanofXetox.In
Nederland handelt hetvaakomenkelSix
Sigma-initiatieven (dusalleen kwaliteitsverbetering).Dergelijke initiatieven zijngenomendoorhet Arrondissementsparket
Amsterdam,FordEuropaenTycoHealthcare.Binnendewatetsectorzijn erookinitiatievenbekend (veelalophetgebiedvan
schaalvergroting,technologischeenICTinnovatiesenafentoeopleiding),maar niet

vanserieuzeimplementatiesvanSixSigma,
laatstaanLeanSixSigma.
Projectvoorbeelden zijn erveel.Mede
vanwegebedrijfsgevoelige informatie wordt
daatopnuslechts beperkt ingegaan.Meestal
hebbendeprojecten tendoelkwaliteit,snelheid enkosten teoptimaliseten.Het reducerenvancomplexiteit leertdatalsprocessen
overzichtelijker worden,deprestaties verbeteren.Maar tijdens het uitvoeren vaneen
projecr wordtaanbevolenomdeaandacht
vooralrerichtenopwatklanten willen.
Afhankelijk vanprioriteiten entype
organisatie (ingenieutsbureau, waterbedrijf,
instituut, waterzuivering,gemeenteofprovincie,leveranciersvanapparatuur) kuntu
aandevolgendeprojecten denken:hetreducerenvandoorlooptijden vanprojecten,het
percentagegehaaldedeadlines verhogen,
budgetten efficiënter benutten,eenhelpdeskgoedkopermakenmet servicebehoud,
hetbeterverwerken van verhuisberichten,
optimale instellingen bijawzi's,minder
klachten vanklanten, minder defecten van
technische apparaten, verbetering vande
betrouwbaarheid vanleveringvan appararen,omzerverhoging, minder fouten per
rapporr,bestekofproject, hetverhogen van
deoffertescore enhetsnellet inwerkenvan
tijdelijk personeel.
DeGeorgeGroupenhaar Nederlandse
partnet UNChebbenmetLeanSixSigmaprojecten doorconrrollers ondertekende
besparingen enwinstenvan4,5miljard euro
aangetoond.*
Marcus Bergman
(Uni Network Consultancy BV)
Voormeerinformatie:(020)4151zg99.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron inéénhand!
Wij, despecialisten vanHaitjema nemen graag endeskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening enwaterwininstallatie
vanu opons, enhouden dezevoor utnde hand.
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Grondboorbedrijf Hait|ema B.V.isgespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

\ , _ , / grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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Wisseling 10,Postbus 109,7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet:www.haitjema.nl
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