
Webinar  9 juni 2020 13:30 – 14:30  
 
Infrastructuur Continu Verbeteren  
 
Royal Flora Holland 



Agenda:   
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•  13:30 	Intro	Willem,	Abbe	en	Jozien	en	wie	zijn	jullie?	

•  13:40 	Toelichting	ICV	bij	RFH	(Abbe)	

•  13:55 	Praktijkervaring	(Jozien)	

•  14:10 	Coimbee	als	digitale	ondersteuning	(Willem)	

•  14:15	 	Vragen	
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1961 

getrouwd 

2 dochters 

 
Specialisatie:  
•  Lean (Blackbelt); 

•  Verandermanagement; 

•  Projectmanagement; 
•  Team-ontwikkeling 

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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Intro Jozien Lommerts 
getrouwd 
2 zoontjes 
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Intro Abbe Zwaal 
Getrouwd 
2 dochters en 1 zoon 
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En wie zijn jullie? 
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Agenda:   
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•  Intro	Willem,	Abbe	en	Jozien	

•  Toelichting	ICV	bij	RFH	

•  Praktijkervaring	Jozien	

•  Gebruik	van	Coimbee	als	digitale	ondersteuning	

•  Vragen	
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Royal Flora Holland 
 
Grootste	bloemenveiling		
ter	wereld	
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•  Coöperatie	van	veilingen	van	

snijbloemen	en	planten	

•  Kennispartner	voor	kwekers	

en	kopers	

•  Export	veilingen	in	Aalsmeer,	

Naaldwijk	en	Rijnsburg		

•  Veiling	voor	binnenlandse	

markt	in	Eelde	

•  Klokstroom	en	directe	stroom	

•  4,7	Miljard	omzet	

•  Meer	dan	100.000	transacties	

per	dag	

•  400.000	verschillende	soorten	

bloemen	en	planten	

•  35	Veilingklokken	

•  2.600	medewerkers	
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KPI’s SQDC 

MT-thema’s 

P15 

Waar komen we vandaan? 
 

MO  

Audits..  

Geen eenduidige locatie overstijgende 
verbeteraanpak en dus ook geen inzicht 
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Doel Programma Infrastructuur Continu 
Verbeteren (ICV):   
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Er	is	sprake	van	een	‘mature’	verbeterproces.	De	lijn	

beheerst	‘de	kunst	van	het	Continu	Verbeteren’	en	is	

daarmee	ook	hoeder	van	de	standaarden.		

Met	als	uiteindelijke	resultaat:		

•  Alle	verbetertrajecten	zijn	in	lijn	met	de	jaarplannen.	

•  90%	van	de	verbeteringen	levert	een	bewijsbare	en	duurzame	KPI	

verbetering	t.b.v.	de	jaarplannen	(PSQDC).		

•  Met	als	uiteindelijk	doel	om	de	klanttevredenheid	te	verhogen	 
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KPI’
s Keuze A3 & WIP-limits 

Uitvoeren verbeterwiel (A3-werksessies) 

 

Voortgang in 
Continu-Verbeter-Overleg 

Per week (CVO) 

Digitaal centraal inzicht:  
Alle Verbeterideeën/

projecten/A3  

SQDC 
MT-thema’s 

P15 

Het Continu  
Verbeter 
Proces  

 

Medw.  
Audits.
.  

W&R 
1X p/4wk Portfolio-Review-

Overleg (PRO) 
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ICV: Verandering op hoofdlijnen en aanpak in 2 
fasen   
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Vastlegging in verschillende 
vormen… Digitaal Verbeter-bord 

1.  Overzicht van alle 

verbeterinitiatieven -conform 

beoordelingskaders ICV 

2.  Goed gebruik (kwaliteit 

vastlegging) 

Inrichting Overlegstructuur ICV 
1.  Inrichten PRO en CVO-overleg per afdeling/

locatie 

2.  ICV Besprekingskaders tav overleggen 

3.  ICV prioriteringskaders (prioritering en WIP-

limits) 
 

+ 
Fysiek CI-
bord 

+

Fase 1 ICV: Basis op orde (inrichting):  

Fase 2 ICV: Kwaliteit en Effectiviteit verhogen van het Verbeterproces 
 

Effectiviteit ICV overleggen 
1.  Effectiviteit PRO mbv selfscan 

2.  Effectiviteit CVO mbv selfscan 

Beheersing van de methodiek ‘Verbeterwiel’  
1.  0-meting ICV skills (team)managers 

2.  Ontwikkelplan per afdeling/medewerker 

 

+ 
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We maken gebruik van het Samen Verbeteren Wiel 

13 

6 

5 4 

Definieer het 
probleem 1 

2 

Borg de oplossing 
en vier het succes 7 

3 

Kom in actie, 
meet en 

evalueer het 
effect 

Verzin een 
oplossing 

Vind de 
grondoorzaak 

Meet de 
feiten 

Bepaal de  
doelstelling 

13 
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Vastleggen in een A3 

1. Probleemdefinitie: wat is het probleem dat je wilt oplossen? 5. Tegenmaatregelen: wat is jouw voorstel en waarom?  

•  Wat is de context van het vraagstuk? 
•  Wat is de definitie van het probleem dat je wilt oplossen? 

•  Kun je het probleem opdelen in sub-problemen? Welk sub-probleem wil je 

oplossen? 

•  Wat is de impact van het probleem? (mag globaal: in de volgende stap wordt dit 
concreter) 

2. De feiten: hoe groot is het probleem? 

•  Hoe groot is het probleem? (hoe vaak, hoeveel euro, hoe lang, impact) 
•  Hoe scoort de KPI nu en hoe groot is de gap tov de norm? 

•  Wat is je waarneming op de werkvloer (gemba)?  

Tip: laat de data zien in de vorm van grafieken, tabellen, foto’s e.d. Gebruik eventueel 

een bijlage als dat nodig is en geef in dit vak een beknopte samenvatting 
 

 

3. Doelstellingen: welke specifieke resultaten zijn er nodig? 

•  Welke specifieke verbetering(en) in prestatie(s) moet je bereiken?  
•  Zorg dat je doel SMART is: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch (maar 

uitdagend) en tijdsgebonden 

Tip: je kunt ook een ontwikkeling nemen (in de eerste week 10% verbetering, in de 

vierde week 20% verbetering etc.) 
Tip: Stel nooit een tegenmaatregel als doel! Dit is immers een oplossing en zover ben 

je nog niet! 

4. Analyse: grondoorzaak: wat zijn de kernoorzaken van het probleem? 

•  Welke aspecten zijn belang bij het onderzoeken van de kernoorzaken? 
•  Wat veroorzaakt het probleem? Doorvragen! (5x waarom) 

  

6. Kom in actie: hoe ga je de tegenmaatregelen implementeren?  

(4Ws, 1H) 

•  Wie gaat wat wanneer waar en hoe doen? 
•  Welke ondersteuning en middelen / management support heb je nodig? 

•  Hoe ga je de voortgang meten? 

•  Wanneer zal de voortgang worden geëvalueerd en door wie? 

Tip: Gebruik bijvoorbeeld een balkenplanning om acties, stappen,  resultaten, tijdlijnen 
en rollen weer te geven. 

 

7. Borging: hoe zorg je voor “check”en “adjust”? 

•  Hoe meet je het succes (de stijging van de KPI) 
•  Hoe vier je het succes? 

•  Hoe evalueer het proces dat je samen hebt doorgemaakt? 

•  Hoe zorg je dat de succes behouden blijft (borging) 

•  Is er ‘bijvangst’ geweest of zijn er andere problemen door ontstaan? 
•  Is er een standaard geformuleerd op basis van het succes? 

•  Hoe is de kennis hierover verder gedeeld binnen het bedrijf? 

Tip: neem (eventueel tijdelijk) een KPI op het weekbord om de borging te kunnen 

meten 

 

 

Eigenaar 

•  Wat is jouw voorstel om het probleem (de kernoorzaken) op te lossen? 
•  Welk effect hebben de voorgestelde maatregelen op de KPI? (maak een prognose) 

•  Leg uit hoe het effect bereikt wordt 

•  Wat zijn de kosten en baten van de oplossing? 

Datum Datum Akkoord 
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Continu Verbeter Overleg (CVO):   

Zorgt	voor	continue	verbetering	door…..	

1.  …iedere	week	15	minuten	de	A3	te	bespreken		

2.  …iedere	Team	Manager	is	bezig	met	een	A3	

3.  …voorzitter	CVO	is	Afdelingsmanager	en	OM	plus	CI	expert	

De	kern	is:	

-  de	hulpvraag	

-  voortgang	boeken	

-  laten	zien	dat	Continu	Verbeteren	belangrijk	is	

-  middel	om	te	borgen	
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Portfolio Review Overleg:   

Zorgt	voor	continue	de	juiste	keuzes	van	verbeteringen	door…..	

1.  …iedere	4	weken	cijfers	te	bespreken	van	de	afdeling		

2.  …de	grootste	afwijkingen	vast	te	stellen	

3.  …check	of	we	met	de	juiste	verbeteringen	bezig	zijn	en	anders	nieuwe	opstarten	
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Verbeteringen digitaal vastleggen per locatie 
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Agenda:   
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•  Intro	Willem,	Abbe	en	Jozien	

•  Toelichting	ICV	bij	RFH	

•  Praktijkervaring	Jozien	

•  Gebruik	van	Coimbee	als	digitale	ondersteuning	

•  Vragen	
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•  Intro	Willem,	Abbe	en	Jozien	

•  Toelichting	ICV	bij	RFH	

•  Praktijkervaring	Jozien	

•  Gebruik	van	Coimbee	als	digitale	ondersteuning	

•  Vragen	
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team(s) 

verbetersuggesties 
(idee) 

medewerkers documenten 
dag- en 

maandstart bord 

Plus: 
ü  Like 

ü  Follow 

ü  Share 

ü  Comment 

ü  Successen delen 

ü  Klanten feedback 
Coaching 

verzameling 
van kennis over 

verbeteren 

Resultaten 
-  meer verbetersuggesties 

-  succesvollere verbeteringen 
-  meer betrokken medewerkers 

Uniforme vastlegging maakt  

management rapportages en analyses mogelijk. 

Transparant 
Gemakkelijk 

Dashboard 

1.  strategische initiatieven 

2.  herkomst 

3.  resultaten 

4.  interactie 

5.  meer 

 

Kosten / Baten 

PDCA checklist 

Lessons learned 

Documenten 

Participanten 

Acties 
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Plezier in het werk 
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Wat is Coimbee 

•  Een bewezen IT-oplossing 

•  Makkelijk te gebruiken 

•  24*7 beschikbaar via Internet (SaaS) 

• Veel meer dan een digitale ideeënbus 

•  Ondersteunt o.a. de volgende functies: 
1.  Idee indienen  
2.  Idee succesvol realiseren (PDCA checklist) 
3.  Like, Follow, Share en Commentaar 
4.  Dagstart / Teamborden 
5.  Meting plezier in het werk 
6.  Sturing via dashboard 
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•  Intro	Willem,	Abbe	en	Jozien	

•  Toelichting	ICV	bij	RFH	

•  Praktijkervaring	Jozien	

•  Gebruik	van	Coimbee	als	digitale	ondersteuning	

•  Vragen	
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