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Lean meets Agile

Wat zijn de verschillen tussen Lean en Agile? 

Wanneer pas je Lean of  Agile toe?

Vaak wordt gedacht dat Lean en Agile niet samen kunnen gaan. Is Lean het tegendeel van Agile?

In deze meetup gaan we op een interactieve manier kennis maken met Lean en de verschillen en/of 
overeenkomsten tussen Lean en Agile.



Opdracht

1. Creëer een proces waarbij 3 ballen op een efficiënte wijze rond gaan in de groep.
2. De ballen moeten 1-voor-1  rond gaan en weer terug naar degene die het proces start.
3. De ballen mogen niet gegooid of gerold worden over oppervlaktes zoals tafels en de grond.
4. Als een bal valt, dan start je het proces opnieuw. 

De bal is rond



Een filosofie gericht op verhogen van de klantwaarde
d.m.v. het continu verbeteren
van de organisatie, processen en (ICT)services

Gericht op toevoegen van waarde voor de klant.
Verwijder verspilling uit de organisatie, processen en services.

Haal variatie uit het proces. Verlagen van de kosten d.m.v. elimineren van 
variaties, defecten en verliezen.

Lean

Six Sigma

Wat is Lean Six Sigma?

De klant centraal !



1950: William Edward Deming’s
PDCA

Begin 1900: Massaproductie 
Ford

Jaren 30 en 40: TPS door 
Sakichi Toyoda

Eind ‘80/begin ‘90: Onderzoek 
Krafcik, Womack en Jones naar 
Lean

Nu: Lean Six Sigma in diverse 
sectoren als overheid, zorg, bouw, 

banken en verzekeraars

2005: Lean Six Sigma in niet-
productie omgevingen

Jaren 80: Ontwikkeling Six Sigma 
bij Motorola

Jaren 90: Lean en Six 
Sigma steeds meer
gecombineerd

Mid ‘90: Productiebedrijven 
massaal aan Lean

1900 1950 1990 2000 2005 Heden

LSS is een evolutie van ‘best practices’



 Lean Six Sigma staat voor een ‘andere cultuur’

Door mensen te leren problemen op te lossen

Gaat niet over één project, maar over ‘iedere dag’

Gaat niet alleen over werkwijze en tools maar ook over houding & gedrag

Gaat in het DNA van mensen en processen zitten

Een Continu Verbeter cultuur (filosofie = streven)

Waarom Lean Six Sigma?

‘’Harder werken kent grenzen; slimmer werken is grenzeloos"



1. Klantwaarde

3. Flow

4. Pull

5. Continu verbeteren

2. Waardestroom

Streven naar perfectie, ’first time right’, 
samen leren van fouten

Hoe wordt binnen een proces 
waarde voor de klant gerealiseerd?

Proces zonder 
verspillingen

Aansluiten op klantvraag, 
de hoeveelheid maken die de klant vraagt

Wie is mijn klant?
Wat vindt mijn klant waardevol?

5 LEAN principes

Continue verbeteren vraagt een mentaliteitsverandering.
Neem geen genoegen met de status quo!



1) Klantwaarde: Voice of the customer

Bij LSS staat het denken vanuit de 
behoefte(n) van de klant centraal!

VOC, voice of the customer 
Externe klant  met een 
behoefte aan een product/dienst.
Of een probleem die opgelost moet worden.

 VOB, voice of the business
Interne klanten

 VOE, voice of the employees
Medewerkers, arbeidsomstandigheden

 VOP, voice of the proces
Wat/hoe presteert het proces?



CTQ-boom, hulpmiddel
 klantbehoefte concretiseren, door
 behoeften op te splitsen in 

aspecten (drivers)
 concrete indicator(s) te koppelen

Voorbeeld: “ik wil goed geholpen 
worden aan de balie” 

VOC

1) Klantwaarde: Voice of the customer -> CTQ



werkvloer Gemba

Traditioneel Gemba-management
ga naar de werkvloerDenken

Doen

Klanten

te weinig focus op de klant

focus op de klant

1) Klantwaarde: Voice of the customer



5 LEAN principes – 1) Klantwaarde

Elke schakel in het proces 
moet zich continu bewust 
zijn van de klantvraag. 

Gedurende het proces 
verandert  de klantvraag  
vanuit klantperspectief, maar 
ook doordat ruis op de lijn 
ontstaat doordat wij gaan 
denken voor de klant en de 
klant uiteindelijk niet krijgt wat 
hij/zij verwacht.



Praten over hetzelfde onderwerp…. toch ziet iedereen het anders…

5 LEAN principes – 2) Waardenstroom



1. Wat je denkt dat het is 2. Wat het in realiteit is 3. Wat je wilt dat het is

5 LEAN principes – 2) Waardenstroom

Value stream map, waardenstroom analyse
Een Value Stream Map (VSM) wordt gebruikt om de verspillingen in je proces in kaart te 
brengen en de waarde van je proces inzichtelijk te krijgen



Waarom gebruiken we een waardenstroomanalyse?

5 Lean principes – 2) Waardenstroom

 Het menselijke brein reageert 
beter op patronen/beelden 

 Een VSM geeft een visuele 
weergave van je proces

 Een VSM wordt gebruikt om 
concreet verbeterpotentieel te 
identificeren, te visualiseren en te 
communicerenEen plaatje zegt meer dan 1000 woorden



5 LEAN principes – 2) Waardenstroom

VSM-Current State, identificeer de waardenstroom
voorbeeld uit verbeterproject DICTU-Inkoop/inhuurproces

1. proces

3. medewerker

4. dlt en 
bewerkingstijd 

5. verspilling

2. afdeling



Door verspillingen uit de  organisatie, 
processen en (ICT) services te halen, 
neemt de waarde voor de klant toe
 Kortere doorlooptijd
 Lagere kosten
 Betere kwaliteit
 Betere service
 Hogere klanttevredenheid
 Hogere medewerkers-tevredenheid

5 LEAN principes: 2) Waardenstroom
8 soorten verspillingen



Tim Woods
Transport Onnodig verplaatsen van product, bestand, dossier, enz

Inventaris (voorraad)

Motie (beweging)

Wachten

Overprocessing

Overproductie

Defecten

Skills

Inhoud inbox, fysieke dossiers, bestanden, enz

Onnodig verplaatsen van medewerker, voortdurend moeten wisselen tussen 
databestanden, enz

Wachttijd tussen handelingen (bv responstijd applicatie)

Betere kwaliteit produceren dan klant vraagt

Meer produceren dan nodig is, bv te nauwkeurig controleren, zgn. gouden randjes 
maken, meer output dan gevraagd

Product afkeuren = opnieuw maken of herstellen

Capaciteiten van de medewerkers niet gebruiken

5 LEAN principes: 2) Waardenstroom
8 soorten verspillingen



Toegevoegde waarde voor de klant
- werkend product/dienst die 

voldoet aan de eisen/wensen
- goede prijs/kwaliteitverhouding
- redelijke  levertijd
- services
- klantgericht/vriendelijk

Niet productief
- wachten op input/collega’s
- niet kunnen werken door een storing
- afdeling overleggen

Operationele waarde
- efficiënte organisatie/processen
- goede opgeleide medewerkers
- goed werkende systemen
- professionele bouw/testmethode

Bureaucratie
- Proces met veel tijdrovende loketjes
- Overbodige procedures (paarse krokodil)
- Rapportages die niet gelezen worden
- Non-productieve overleggen

Rework
- uitvoering is niet direct goed (first time right)
- matige kwaliteit  -> afkeuring
- controles achteraf
- dubbel werk (extra controleren/testen)

gem. 65% van het werk heeft geen toegevoegde waarde

5 LEAN principes: 2) Waardenstroom
Impact van niet toegevoegde waarde



1.Scheiden: Maak onderscheid tussen wat 
noodzakelijk en overbodig is

2.Sorteren: Geef alles een vaste plek 

3.Schoonmaken: Reinig je werkplek, Gaat ook 
over het elimineren van verstoringen

4.Standaardiseren: Geef duurzaamheid aan de 
eerste 3 stappen door vastlegging van de 
methodes, bijv. d.m.v. visualisatie en 
werkinstructies. 

5.Standhouden: Borg de 4S’en door bijv. 
monitoring, vaste evaluatiemomenten, audits & 
controles.

5 LEAN principes – 3) Creëer Flow



Flow (ononderbroken proces)

 Elimineer verspillingen.
 Verkort de doorlooptijd van processtappen 

(‘value stream’).

 Reduceren van doorlooptijd dwingt een organisatie kritisch naar haar processen te kijken. 
 Hierdoor neemt de productiviteit toe.

5 LEAN principes – 3) Creëer Flow



5 LEAN principes – 3) Creëer Flow

5S



5 LEAN principes – 4) Pull

kanban



Definieer het 
probleem en 
bepaal het 
doel

Meet de 
feiten

Analyseer de 
feiten en 
vind de 
oorzaken

Genereer de 
oplossingen 
en plan

Implementeer 
de 
oplossingen

Borg en 
standaardise
er de 
oplossingen

1

2

34

5

6

Go / no go

Go / no go

Go / no go

Go / no go

Go / no go

Go / no go

Hier bedenken we 
nog geen oplossingen!

5 LEAN principes 

5) Continu Verbeteren Kaizen

 Simpele en krachtige methode
 On the job, Learning by doing
 6 stappen Kaizen volgen
 O.l.v. een ‘green of black belt’
 Zelf organiserend team werkt 

agile
 Dagelijkse routine
 Niet één keer, maar elke dag!
 Kleine overzichtelijk stapjes
 Snel resultaat

Multidisciplinair Kaizen team



Kaizen sessie

Periodieke Kaizen sessie
- multidisciplinair ketenteam
- agile werken
- dagelijks scrummen, stand-up
- 6 stappen Kaizen volgen
- continu verbeteren
- m.b.v. Kaizen-Verbeterbord
- niet één keer, maar elke dag!
- kleine overzichtelijk stapjes
- snel resultaat



LEAN Kaizen: Continu Verbeteren

Verbeterproject m.b.v.
A3 problem solving
 simpel
 gestructureerde oplosmethode
 A3-formaat
 dwingt beknopte aanpak (lean)
 stap-voor-stap door PDCA
 handig als communicatie
 hulpmiddel bij Kaizen

Sjabloon A3 problem solving



Verminderen van variatie = stabiel proces

Systematische data-gedreven oplossingsmethode die beschikbare gegevens gebruikt voor 

het maken van statistische analyses om de operationele prestaties te verbeteren en 

defecten te voorkomen

Wat is Six Sigma?



Reduceren van variatie (verscheidenheid)

99,9 % GOED (= 4 Sigma) 99,9997 % GOED (= 6 Sigma)

20.000 zoekgeraakte email per uur 7 zoekgeraakte email per uur

Onveilig drinkwater : 15 minuten per dag Onveilig drinkwater: 1 minuut per 7 maanden

5400 mislukte Bypass operaties per jaar 18 mislukte Bypass operaties per jaar

2 te korte/lange landingen op grote vliegvelden per dag 2 te korte/lange landingen op grote vliegvelden per 5 jaar

Stroomstoringen: 7 uur per maand Stroomstoring: 1 uur per 34 jaar

180 Treinongevallen per jaar < 1 Treinongevallen per jaar

1 Taalfout  per 30 pagina 1 taalfouten in een kleine bibliotheek

Wat is Six Sigma?



KAIZEN, Continu Verbeteren
- Standaard problemen
- Simpele en krachtige methode
- On the job
- Dagelijkse routine

DMAIC projectaanpak
- Complexe problemen
- Project met kop en staart
- Projectleider is een ervaren Green Belt of Black Belt
- Opdrachtgever is Champion

Typen aanpak LSS verbeterprojecten



Define

Measure

Analyze

Improve

Control

1 – Probleemdefinitie, scope en doelstelling

2 – Project Management

3 – Definieer de CTQ 

4 – Valideer de meetprocedure

5 – Nulmeting en proces in beeld

6 – Bepaal de grondoorzaken van het probleem

7 – Definieer de verbeteringen

8 – Maak een implementatieplan en risico analyse

9 – Implementeer de oplossingen en doe een nameting

10 – Draag het project over  naar de OG en sluit het af

Complexe LSS projecten: DMAIC aanpak



Complexe LSS projecten: DMAIC aanpak



Analyze: Pareto

80/20-regel

20% van de oorzaken zijn verantwoordelijk voor 
80% van de gevolgen 



Analyse: root-cause analyse 5 Why

´5x waarom´ toegepast om het probleem van het afbrokkelende standbeeld Jefferson Memorial op te lossen (zie filmpje).

Waarom?
• De scooter van de koerier wou niet starten

Waarom?
• De motor heeft kuren

Waarom?

• De scooter heeft geen periodieke onderhoudsbeurt 
gehad

Waarom?

• De manager had de afspraak voor het periodieke 
onderhoud  van de scooter geannuleerd.

Waarom?
• De manager had de scooter nodig om naar huis te rijden.

Probleem: Pizza te laat bezorgd en is lauw



Analyze: Ishikawa (visgraat)diagram



KPI-Verbeterbord

Visual Management
Sturen op voortgang (kpi’s) en verbeterprojecten keten/proces

Offerte
aanvragen

Opdracht
verstrekken

Bouw Test Implementatie
Decharge
aanvraag



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Reactief Lokale Standaard Integrale Standaard Continuous
Improvement

Fast Innovation
‘Way of life’

Organisatie

Chaotisch

Top down

Local heroes

Vastgelegde taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden

Focus op eigen afdeling

Successen delen

Afstemming van organisatie-
onderdelen

100% commitment voor 
verbeter-programma’s

Continue verbeteren in DNA

Innovatie in DNA

Hele organisatie innoveert

Flow van vernieuwing

Processen
werkwijze

Adhoc

Black box

Improvisatie

Vastgelegde processen

Herhaalbaar

Discipline

Klantgerichte ketensturing

Meting van KPI’s

Lokale verbeter-projecten

Aantoonbare verbeteringen

Programma gestuurde 
projecten

Innovatie als voorspelbaar 
proces

Autonome gewoonte

Vrijheid 
werknemer

Weinig/geen 
betrokkenheid

Onveilig

Alleen specialisten

Veilig

Toekomst gericht

Gekozen teams

Meerderheid betrokken

Gelijkwaardig
Volledige empowerment

Continuous Improvement Model (CIM)

CIM model, sturen op volwassenheid



Lean versus Agile?

Wat zijn de verschillen?

Wanneer Lean? Wanneer Agile (scrum)?

Wat zijn de overeenkomsten?

Overige?



Verschillen? Interessanter is het om te kijken naar de overeenkomsten, o.a.

 Centraal stellen van de klant, focus op toegevoegde waarde en leveren wat de klant wil
 Menselijke interactie en respect voor elkaar
 Multidisciplinaire teams
 Snel en op tijd kunnen leveren, kort cycles
 Geen onnodige taken, meeting en documentatie (agile) en elimineren van verspilling (lean)
 Continu proces van leren en verbeteren
 Cultuur van ‘empowerment’ (zelf organiseren)

Verschillen Lean vs Agile?



LSS, DevOps en Agile ‘hand in hand’

 De oplevering van waarde toevoegende producten ontstaat door synergie tussen Agile, DevOps en Lean. 

 Deze principes zijn complementair aan elkaar. 

 Echter, de business-context bepaalt de (initiële) keuze voor Lean, Agile of DevOps.

 De implementatie en toepassing van deze 3 methodieken dienen in samenhang met elkaar te gebeuren.

Agile

DevOps

Filmpje: ultieme synergie Lean 6 sigma, Agile, DevOps



LSS, DevOps en Agile ‘hand in hand’



Tot slot


