
Door Jaap van Dodeweerd

Verbeteringen die in veel gevallen al eerder gedaan hadden  
kunnen worden maar waar men op de een of andere manier 
niet aan toekwam of geen prioriteit voor had. Het blijkt dan 
dat men geen verbetercultuur heeft weten te implementeren 
maar eerder een set aan tools en systemen heeft uitgerold, 
het technische systeem. Vaak ook het meest tastbare en 
zichtbare deel van continu verbeteren. Echter, de tools en 
systemen op zichzelf zijn geen garantie voor de toepassing 
ervan. 

Hiervoor is naast het technisch systeem ook een sociaal 
systeem nodig. Dit sociale systeem omvat de principes 
van een bedrijf en het bijbehorende gedrag cq aansturing 
vanuit de leiding en de mensen onderling. Het technisch 
systeem en het sociale systeem vormen samen de kern van 
het managementsysteem van een bedrijf. Alleen door het 
verbeteren van deze beide systemen versterk je de kwaliteit 
van je organisatie die zo broodnodig is om je concurrentie 
positie te versterken. Daarbij is het sociale systeem naar 
buiten toe minder zicht- en tastbaar en dus moeilijk te 
kopiëren, waardoor het bepalend wordt voor het vermogen 
van een bedrijf zich te onderscheiden. 

Een aantal Japanse bedrijven heeft de noodzaak tot 
verbeteren van beide systemen al decennia geleden 
onderkend. Toyota, de bekendste van deze bedrijven, 
noemde dit de Toyota Manieren en Methoden. In het 
Westen is dit vertaald naar het Toyota Productie Systeem 
waarmee teveel nadruk is komen te liggen op het 
technische, meer tastbare systeem en het onzichtbare 
sociale systeem werd vergeten.

Wat opvalt in het systeem van Toyota is de aandacht en 
toewijding van iedere medewerker, zoals dit ook in de oude 
ambachten zichtbaar was. Dit streven naar meesterschap, 
door het voortdurend verbeteren van de vaardigheden, de 
kennis en het resultaat van hun werk alsook de overdracht 
daarvan aan leerlingen, verheft het werk van de ambachtslie-
den tot een soort kunst. De kunst van het maken of doen 
van dingen. 

Kinderen in deze tijd van ambachten kwamen op vroege 
leeftijd al in contact met de kunst van het maken van dingen. 
Helaas zien de kinderen van onze tijd weinig meer van onze 
(productie)processen, weggestopt in grote hallen op indus-
trieterreinen. Resultaat is dat veel minder jongeren kiezen 
voor techniek en er een verarming van de industrie  
is ontstaan.

De Japanse overheid heeft deze verarming in de jaren negen-
tig onderkend en de term “Monozukuri” in gebruik genomen 
en zelfs als nieuw woord toegevoegd aan het woordenboek. 
Een goede vertaling is er eigenlijk niet. Het woord is een 
samentrekking van mono (ding/product) en tsukuru (maken/
produceren), maar de inhoud wordt het best benaderd door 
“de kunst van het doen van dingen”, over de hele breedte 
van het bedrijf of organisatie.

In Japan zijn veel initiatieven gestart om kinderen al vroeg 
in contact te brengen met de principes van “Monozukuri” en 
zo de industrie uit het carrière-vergeet-hoekje te halen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het bedrijf Nissan dat kinderen 
op de lagere school in spelvorm kennis laat maken met de 
principes van Just-In-Time en zelfs basis gereedschappen als 
sleutels en accuschroefmachines laat uitproberen. Binnen 
Nissan vormt dit een vast onderdeel van hun management-
systeem, hun Monozukuri.

Zoals eerder aangegeven kan een managementsysteem  
worden beschreven in een technisch systeem (hulpmiddelen 
en systemen) en een sociaal systeem (principes en aanstu-
ring). De onderlinge afhankelijkheid van de twee systemen en 
hun elementen wordt duidelijk als we een managementsys-
teem vergelijken met het functioneren van een mens. Waar 
de principes van een bedrijf staan voor hart en ziel, regelt de 
aansturing zoals de hersenen het gedrag, vormen de systemen 
de organen die alles gaande te houden en geven de hulpmid-
delen aan alles handen en voeten. Met alleen handen en 
voeten en organen kom je er niet. Je komt pas echt tot leven 
als het hart, de ziel en de hersenen meedoen en zich ontwik-
kelen, ook hier weer de minst zichtbare, maar wel de meest 
onderscheidende elementen.

Zo is het ook bij organisaties, ongeacht het gebied waar zij 
actief zijn. Zij komen pas tot bloei als beide systemen en 
hun elementen goed functioneren en zich ontwikkelen. Bij 
verwaarlozing van één van deze systemen raakt een organisa-
tie net als een mens uit balans. Beide systemen vragen onze 
voortdurende aandacht, en juist dit is het principe achter 
“Monozukuri”, ‘de kunst van het doen met aandacht’.

In de volgende World Class Updates zullen we achtereenvol-
gens stilstaan bij het technische en het sociale systeem van 
een World Class Managementsysteem.   

Continu Verbeteren zal voor velen geen nieuw begrip zijn. Hiervoor is inmiddels een heel 
arsenaal aan technieken en methoden beschikbaar gekomen, die bij veel bedrijven in 
meer maar ook in mindere mate hun vruchten hebben afgeworpen. Zeker nu het minder 
gaat met onze economie zet iedereen zijn beste beentje voor om dingen slimmer, sneller 
en goedkoper te doen en zo in de gunst van de klant te blijven. 
Alle verbeterteams wordt weer nieuw leven ingeblazen en het blijkt dat er toch weer  
veel te  verbeteren valt.
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‘Het sociale systeem oftewel hart, ziel en hersenen’

Deel 2 van 3Monozukuri
   Ontwikkel autonome teams (Proces Gericht Werken)
   Verbeter Teamgericht
   Zet Veiligheid voorop
   Focus je verbeteractiviteiten (Gericht Verbeteren)
   Creëer een lerende organisatie
   Balanceer werk van vandaag en morgen
   Maak kwaliteit-kosten-levering even belangrijk
   Maak standaarden en afwijkingen zichtbaar
     Vertaal resultaat- en ontwikkelgebieden door in de  

organisatie
   Scheidt het wat van het hoe
   Werk, reageer en verbeter op basis van standaarden
   Stop en repareer
   Plaats opgeleid (getraind) personeel op de gemba
   Draag bedrijfscultuur helder uit
   Voorkom schaamte en angst

De aansturing van World Class Management 

Met de ontwikkeling van het Toyota Productie Systeem en  
de ervaring van tal van andere bedrijven, hebben we  
inmiddels een goed beeld kunnen ontwikkelen van de  
principes van World Class Management (zie kader).

Deze principes zijn uiteraard niet in beton gegoten en elke 
organisatie zal voor zichzelf moeten bepalen wat voor hen 
geldt. Zo heeft een Duits trailerbedrijf het principe, werk 
= werk + verbetering, aan hun set toegevoegd, wat een 
enorme boost aan hun verbetercultuur heeft gegeven.

Bij de ontwikkeling van je basisprincipes is het ook belang-
rijk te kijken wat er al aan basisprincipes in een bedrijf 
aanwezig is. Sommigen zijn zeer zichtbaar, anderen zijn  
diep verborgen in de cultuur van de organisatie. Bijvoor-
beeld, vertrouwen is goed, controle is beter. Wat zal hier  
de uitwerking van zijn bij de ontwikkeling naar autonomie 
van teams of mensen? Je kunt wel elke dag 400 gram groen-
te eten maar met die kilo suiker zal er van het principe,  
een gezonde geest in een gezond lichaam, niet veel terecht-
komen.

Met de ontwikkeling van de principes zal ook een groot  
deel van de aansturing binnen de organsatie worden vorm-
gegeven. Dit is tevens één van de lastigste onderwerpen  
op weg naar World Class Management. 
Oude, ingesleten manieren zullen moeten verdwijnen. We 
zullen elkaar moeten gaan aanspreken op bepaald gedrag  
in alle lagen van de organisatie. 

Sleutelwoorden in dit proces zijn vertrouwen en transpa- 
rantie. Vertrouwen in je mensen. Dat niet zij maar het 
systeem de fouten veroorzaakt. Transparantie in de  
resultaten, zowel goed als fout. Voor iedereen zichtbaar en 
niet verborgen in een ontoegankelijk en individualistisch 
computersysteem, maar op teamborden op de werkplek.  
Als zichtbaar wordt gemaakt dat je elke dag een kilo  
suiker naar binnen werkt, dan pas zal het gedrag worden 
aangepast.

Zo lijkt de kreet, maak kwaliteit-kosten-levering even  
belangrijk, een logische, maar de praktijk leert dat we 
meestal toch het één prevaleren boven het ander. Sommigen 
gaan voor kwantiteit, anderen voor kwaliteit, maar de klant 
wil uiteraard alle drie. Natuurlijk, als er iets mis gaat moet 
je een keuze maken, maar het betekent ook dat het systeem 
verbeterd moet worden. Dit zal alleen gebeuren door vast  
te houden aan deze aansturing. 

William Edwards Deming heeft ons het zogenaamde Deming-
wiel geleerd, ook wel de PDCA-cirkel genoemd. Plan, Do, 
Check, Act toepassen op alle projecten, dus ook op verbe-
terprojecten. Inmiddels zijn wij echter zo ver gegroeid dat 
wij toe zijn aan het toepassen van het PDCA-principe op 
onze management systemen. 

Beide verbetercirkels zijn noodzakelijkerwijs nauw met 
elkaar verbonden. Het kunnen verbeteren van je sociale 
systeem bepaalt het onderscheidend vermogen als organi-
satie en versterkt de concurrentiepositie. Het vereist onze 
voortdurende aandacht, het principe achter Monozukuri:  
de kunst van het doen met aandacht.   

In volgende World Class Update zullen we stilstaan bij het 
technische systeem van World Class Management. 

In de vorige World Class Update hebben we een organisatie 
vergeleken met een mens. Hierbij hebben we onderscheid  
gemaakt tussen het sociale en het technische systeem.  
Daarbij bestaat het sociale systeem uit principes (hart en ziel)  
en aansturing (hersenen) en het technische systeem uit systemen 
(organen) en formats (handen en voeten). In deze editie gaan  
we het sociale systeem van World Class Management en zijn 
aspecten nader bekijken. 

Het lijkt nu alsof we een organisatie in een paar stukjes kunnen 
hakken en daar grenzen omheen kunnen trekken. Niets is echter 
minder waar. Net als een mens is een organisatie een zelfstandig 
functionerend organisme. Welke indeling we ook kiezen, het blijft 
één geheel. Echter zonder hart, ziel en hersenen, zal er niet veel 
uit onze handen komen. Zelfs geen fouten!

Deming heeft laten zien dat 6% van alle fouten in een bedrijf  
wordt veroorzaakt door menselijk falen, de rest, zo’n slordige 
94% is het gevolg van het falen van het systeem. Dus wat zal meer 
opleveren? De “schuldige” zoeken en hem terechtwijzen of op zoek 
gaan naar de echte bronoorzaak en het systeem aanpassen.

Toyota koos voor het laatste en op de vraag hoe het Toyota  
Productie Systeem werkt kwam een Toyota manager met ongeveer 
het volgende plaatje.

De pijlen in het plaatje representeren het continu verbeteren 
vanuit de huidige situatie naar het ideaal: verliesvrij produceren. 
Een mooi streven, maar hoe bereik je dit ideaal. Het is zoiets als 
het ideaal van ieder mens, een lang en gelukkig leven leiden. Maar 
iedereen vult dit op een andere manier in. Hier komen hart en ziel, 
de individuele principes, om de hoek kijken. 

Een principe voor een lang en gelukkig leven kan zijn, een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Dit kan resulteren in de aansturing 
van elke dag 400 gram groente eten, wat weer vertaald kan worden 
in een systeem van maaltijden dat elk terugkomt in recepten, je 
formats.

Klanttevredenheid:

  0 fouten
    100% toegevoegde 

waarde
    1 voor 1, op order,  

in volgorde

+
Ontwikkeling van 
mensen:

  autonomie
  meesterschap
  zingeving

Iedereen:

  elke minuut
  elke dag

HUIDIGE SITUATIE

   Just in Time
   Built in Quality
   Continue Waardestroom
   Gebalanceerde Processen
   Mensen zijn bepalend voor het resultaat
   Gemba oriëntatie met facts & figures
   Mensen moeten trots kunnen zijn

De principes van World Class Management 



In dit derde en laatste deel over Monozukuri gaan we  
nader in op het meest zichtbare deel van iedere  
organisatie, het technische systeem. Dit systeem vormt  
samen met het sociale systeem het managementsysteem 
van een bedrijf. Om een organisatie tot bloei te laten  
komen is het noodzakelijk dat beide systemen op een 
evenwichtige manier met elkaar worden verbonden.

Binnen het technische systeem onderscheiden we de World Class 
Systemen (organen) en de Hulpmiddelen (handen & voeten). Een 
voorbeeld van een World Class Systeem is een Pull systeem. Dit  
ziet men op de werkvloer terug in onder meer de hulpmiddelen 
kanban, flowrack en FIFO lane.

Het technisch systeem is dus het meest zichtbare deel van een 
managementsysteem. Hierin schuilt een groot gevaar omdat het 
onzichtbare deel net zo belangrijk is. Wie van ons is niet op bezoek 
geweest bij een voorbeeldbedrijf en heeft zich staan vergapen  
aan alle mooie borden, lijnen, andons en het trotse personeel.  
Om dan daarna in het eigen bedrijf druk aan de slag te gaan  
met het opzetten van borden en trekken van lijnen, maar zonder 
significant resultaat  Er zijn zelfs voorbeelden bekend van bedrijven 
die in zware problemen zijn gekomen, doordat men klakkeloos 
de voorraden had verlaagd. Een pijnlijke manier om er achter te 
komen dat de processen niet betrouwbaar genoeg waren voor deze 
verandering. “Zie je wel, World Class werkt niet!” is dan vaak de 
teleurstellende reactie.

Toch zijn er legio boeken waarin al deze hulpmiddelen en systemen 
in detail worden beschreven met de formats er op een CD bijgele-
verd. Makkie, zou je denken. Maar wat is dan het geheim van  
Toyota en de andere bedrijven die World Class Management  
hebben weten te implementeren en daarmee de kwaliteit van hun 
organisatie aanzienlijk hebben verbeterd.

De basis hiervoor is gelegd door Taiichi Ohno bij de implementatie 
van het Just-In-Time principe bij Toyota. Ohno had uiteraard  
iedereen op de hoogte gebracht van de principes, het systeem en  
de hulpmiddelen, om het vervolgens aan zijn managers en  
medewerkers op de werkvloer over te laten om met die nieuwe 
werkwijze aan de slag te gaan. Ook hier bleven de resultaten echter 
uit. Iedereen bleef vasthouden aan de oude manier van werken, 
waarop Ohno zijn managers op de shopfloor verzamelde en met 
hen hands-on verbeteractiviteiten ging uitvoeren. Hierdoor werd 
bij de managers een echte genchi genbutsu (go and see) attitude 
gecreëerd: het naar de werkvloer gaan om daar de werkelijkheid 
te bestuderen. Deze studiesessies van Ohno met zijn managers zijn 
een belangrijke pijler geworden om hun World Class Management 
systeem, het Toyota Production System, verder te ontwikkelen en 
uit te breiden richting toeleveranciers.

Met Just-In-Time als één van de eerste principes werden dit soort 
studiesessies aangeduid als “kanban houshiki bukachou jishu  
kenkyuukai” of “kanban systeem autonome studiegroep afdeling en 
management”. Later werd dit afgekort tot “Jishuken” of “autonome  
zelf-studiegroep”. Een Jishuken wordt altijd begeleid door een 
sensei, een leraar. 

‘Het technisch systeem oftewel organen en handen & voeten’
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Bij Toyota vormde de OMCD, the Operations Management 
Consulting Division, de groep van sensei om het management 
en hun afdelingen te trainen. Zo werd een sociaal systeem 
gebouwd dat ervoor moet zorgen dat een technisch systeem 
gaat werken en zal gaan verbeteren. Op die manier leert  
het management de principes ook echt te begrijpen en 
wordt er eigenaarschap ontwikkeld. Hierdoor zijn managers 
in staat de principes aan anderen te leren en samen met  
de teams het World Class Management systeem verder te 
ontwikkelen. Het trekken van lijnen, het ophangen van  
borden en het introduceren van kanbans verandert dan  
van doel op zich, of “de” oplossing, in een maatregel ter 
voorkoming van problemen die hen weerhouden van het  
ideaal: verliesvrij produceren. Als je bijvoorbeeld een 
kanban als doel ziet zul je daarna niet meer verder gaan 
verbeteren. En dan verdwijnt datgene waar het allemaal  
om begonnen is: het voortdurend verbeteren van je organi-
satie om dichter bij het ideaal te komen. 

Het bezoeken van bedrijven krijgt daarmee een hele andere 
dimensie en is zo meer een onderdeel van een “Jishuken” 
dan het snel vergaren van praktische oplossingen. Het  

kan zelfs zo zijn dat een bedrijf waar je niet de “klassieke” 
Toyota tools ziet, toch heel ver is met World Class Manage-
ment. “Waarom?” wordt dan één van de belangrijkste  
woorden in het bezoekersvocabulaire. Uiteraard heeft 
Toyota inmiddels een hele set aan robuuste maatregelen 
ontwikkeld die we, mits goed begrepen, sneller kunnen  
implementeren dan dat we ze zelf van de grond af  
opbouwen. In de overzichten is een selectie van bekende 
systemen en hulpmiddelen weergegeven. 

Jishuken is daarom, naast een duidelijke set aan principes, 
heldere aansturing en autonome teams, een van de  
belangrijkste ingrediënten om een World Class Management 
systeem in de eigen organisatie te ontwikkelen. Een quick  
fix door de hulpmiddelen van anderen te implementeren 
gaat niet werken. Het technische systeem gaat pas  
werken als het evenwichtig ondersteund wordt door het 
sociale systeem. Ook hier geldt weer het principe achter 
“Monozukuri”: de kunst van het doen met aandacht, van 
iedereen in de organisatie.   

   Linking Pin Organisatie

   Quick Response System

   Quick Feedback System

   Policy Deployment

    Daily Management 

System

   5S Werkplekorganisatie

   SGA en Kaizen

   Root Cause Analyses

    Gestandaardiseerd 

Werken

   Pull System

   Productie in Takt

    Gereduceerde  

Batchgrootte

   Afvlakken Productie Flow

   One Piece Flow

   Autonoom Onderhoud

   Gepland Onderhoud

   Training & Opleiding

   Quality Management

   Early Management

    Veiligheid, Gezondheid 

en Milieu

   WCM op kantoor

De systemen van World Class Management

     5x Why

     5W2H

     Turflijst

     SMED

   OEE

   SWCT

   Skill Matrix

   Training Booth

   Yamazumi

    Daily Production Meeting

     Een Punts Les (EPL)

     Audit Formulieren

     Inspectie 

Standaard

      Schoonmaak-

standaard

     Smeerstandaard

     T-kaartbord

     MakiGami

     Value Stream Map

     Defect Map

     Masterplan

     X-matrix

     FIFO lanes

     Supermarkt

     Kanban

     Trein Systeem

     Mizuzumashi

     U-lijnen

Hulpmiddelen van World Class Management


