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Inleiding 
Je kent deze ‘spreuken’ ondertussen wel. Stilstand is achteruitgang. Veranderen 
is de enige constante. 
 
In de praktijk zie je dat organisaties constant op zoek zijn naar verbeteringen, 
vernieuwingen en innovaties. Klanten verlangen dit en soms eisen ze dat. Ook de 
concurrentie zit niet stil en de technologie komt bijna dagelijks met nieuwe 
mogelijkheden. Interessant is hierbij dat er binnen organisaties zelden sprake is 
van een volwassen proces voor verbeteren, vernieuwen of innoveren. 
 
In dit ebook gaan we in op de vraag: hoe zorg je dat verbeteren en vernieuwen 
binnen organisatie succesvol is EN blijvend is. 
 
In het eerste deel komen het doel en de gewenste resultaten van verbeteren en 
vernieuwen aan de orde.  
 
In het tweede deel ligt de nadruk op succesvol verbeteren en vernieuwen. Dit 
houdt in dat er verbeteringen of vernieuwing plaatsvinden die het echte 
probleem oplossen en niet snel een pleistertje plakken terwijl we eigenlijk niet 
weten wat er aan de hand is.  
 
In deel drie gaan we in op de vraag hoe je er voor zorgt dat verbeteren een 
blijvend en dus voortdurende activiteit is binnen organisaties, waardoor je elke 
dag beter wordt en meer waarde aan je klant levert.  
 
In dit ebook worden ook 3 praktijk-situaties in Nederland beschreven: over een 
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druiven-verpakker, een grote schuurmachine-producent en een landelijk 
opererende dienstverlener op het gebied van sociale zekerheid. 
 
Dit ebook bevat tevens een handige self-scan om de kans op succesvol 
verbeteren binnen jouw eigen organisatie te bepalen.  
 
Het ebook sluit af met een aantal boekentips.  
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Deel	1:	Doel	en	Resultaten		
 

De start van een verbetertraject is heel bepalend voor het succes. Wie neemt dit 
besluit? Waarom wordt er besloten tot dit traject en wie zijn er betrokken bij de 
totstandkoming van dit besluit? 
 
Bij de start van een verbetertraject moeten een aantal belangrijke vragen  
beantwoord worden: wat is de aanleiding om te willen (of moeten) verbeteren en 
wat is het doel. Simpel gezegd is de aanleiding ‘we dreigen failliet te gaan’ een 
compleet andere dan ‘we draaien goed en we willen onze positie t.o.v. de 
concurrentie niet verliezen’. Natuurlijk kunnen die aanleiding en dat doel 
gedurende de jaren veranderen. 
 
Ervaring leert dat organisaties de volgende onderdelen (of combinaties hiervan) 
als doel hebben voor hun verbetertraject: 

1. verbeteren van prestaties, zoals kosten, doorlooptijd, kwaliteit 
2. verbeteren klanttevredenheid 
3. verbeteren tevredenheid medewerkers 
4. een wendbare (Agile) organisatie 
5. een lerende organisatie 

 
Als managementteam van een organisatie (veelal de opdrachtgever voor een 
verbetertraject) is het goed om duidelijk te hebben in welke mate bovenstaande 
doelen nagestreefd worden.  
Deze doelen zie je ook terug in het Continu Verbeteren raamwerk in Bijlage A.  
 
Wat het doel en de aanleiding ook zijn, belangrijk is dat Continu Verbeteren in 
lijn is met de missie, visie, strategie en kernwaarden van de betreffende 
organisatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk-case  

Een landelijke opererende dienstverlener op het gebied 
van sociale zekerheid is gestart met continu verbeteren. 
Trainingen zijn geweest en diverse teams zijn aan de 
slag.  
 
Bij één van de teams is een nul-meting en een herhaal-
meting gedaan.  
 
Samenvatting van de resultaten na 1 jaar: 

• Plezier in het werk van 6,8 naar 7,5 
• Productiviteit 18% toegenomen 
• Teamkwaliteiten score van 6,0 naar 7,3 

 
Deze case staat in meer detail hier beschreven: 
https://www.coimbee.com/nl/de-motor-voor-teamontwikkeling/  
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Wat verstaan wij onder verbeteren, vernieuwen en 

innoveren? 
Bij de start van een continu verbetertraject is het ook belangrijk om goed te 
benoemen wat er wordt verstaan onder continu verbeteren. Dit is de definitie die 
wij hanteren: 

Het proces van vaak, regelmatig bedenken, indienen, selecteren en 

realiseren van verbeteringen door medewerkers. 

Het gaat hier om kleine verbeteringen (1 uur tot maximaal 12 weken 
doorlooptijd om dit te realiseren). De verbeteringen kunnen zijn gericht op 
processen, producten of diensten. Van belang is dat de resultaten blijvend zijn, 
met andere woorden dat problemen definitief verholpen worden en er geen 
terugval naar de oude situatie plaatsvindt. 

In deze definitie zitten een aantal belangrijke elementen. Het gaat om continu 
verbeteren / vernieuwen en dus niet eenmalig. En het gaat om kleine 
verbeteringen / vernieuwingen zodat de autonomie bij de teams hoog is. 

Deze definitie klinkt wellicht wat ‘blauw’. De praktijk laat zien dat juist 
samenwerking en diversiteit zorgen voor succesvolle verbeteringen en 
vernieuwingen. En dat het bijdraagt aan betrokkenheid en plezier in het werk. 
Een ander belangrijk onderdeel is dat het gaat om leren en experimenteren om 
zo steeds dichterbij bij het gewenste doel te komen. 

Het gaat wat ons betreft met name over incrementele innovatie : Het verbeteren 
van een huidig product, proces of dienst zodat deze beter aansluit bij de wensen 
van de klant. Dit is het grote verschil met radicale innovatie, bij deze vorm 
van innovatie verandert de essentie van een product, proces of dienst. 

In de literatuur wordt incrementele innovatie door medewerkers ook wel 
employee-driven-innovation (medewerker-gedreven-innovatie) genoemd. 

Je zou kunnen stellen dat in deze tijd alleen radicale-innovaties interessant zijn. 
Elke organisaties is op zoek naar zijn/haar Uber-achtige oplossing. De vraag is of 
bedrijven dit kunnen en moeten nastreven. Veelvuldige incrementele innovaties 
bieden veel voordelen en leren de organisatie te innoveren waardoor de stap 
naar een radicale innovatie verkleind wordt. 

Besef ook dat incrementele innovatie minder risicovol is dan radicale innovatie. 
Het kost minder tijd en geld. Google komt regelmatig met nieuwe functies voor 
hun  zoekmachine. Dat zijn geen grootste vernieuwingen. Als klant denk je wel: 
hier gebeurt wat.  

Met incrementele innovatie is het gemakkelijker om iedereen in de organisatie te 
betrekken in de zoektocht naar kleine ideeën. Wanneer we zoeken naar 
doorbraakideeën over nieuwe producten, diensten of processen, hoeveel mensen 
in de organisatie zullen zich aangesproken voelen mee te denken?  
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Deel	2:	Succesvol	verbeteren	
Verbeteren doet elk team. De vraag is of ze voldoende verbeteren en of de 
verbeteringen zorgen voor blijvende resultaten. Kortom hoe goed ben jij in 
verbeteren? 
 
Onderzoek laat zien dat 85% van de C-level managers het er volledig mee eens 
is dat hun organisaties slecht waren in de probleemdiagnose. En 87% was het er 
volledig mee eens is dat dit gebrek aanzienlijke kosten met zich meebracht.  
 
In het onderzoek wordt het patroon als volgt beschreven: aangespoord door een 
voorliefde voor actie, hebben managers de neiging om snel over te schakelen 
naar de oplossingsmodus zonder na te gaan of ze het probleem echt begrijpen. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijke reden voor de bovenstaande 85% is dat er onvoldoende tijd en 
energie wordt besteed om de werkelijke oorzaak (“root-cause”) van een 
probleem te achterhalen. Technieken als “ 5 keer waarom vragen” worden 
onvoldoende gebruikt. 

Het al wat oudere voorbeeld is wellicht bekend: mensen klaagden bij de 
introductie van de lift dat deze langzaam was. De ingenieurs zouden als 
oplossing een snellere lift kiezen. De echte oorzaak was niet de snelheid van de 
lift maar het feit dat mensen zich verveelden in de lift. En dan is de oplossing 
simpeler: een spiegel in de lift. 

Een verklaring voor de genoemde voorliefde voor actie is dat wij als mensen 
gewend zijn intuïtief en snel te beslissen (system 1 van Kahnemann, boek 
Thinking, fast and slow). Dat heeft ons evolutionair veel voordeel gebracht. 

Ook speelt mee dat bij veel bedrijven snelle beslissers (meer) worden 
gewaardeerd. Daar zit ook een nadeel aan: een bepaald type probleem kan 
alleen worden opgelost door system 2 van Kahneman: een langzame en 
gestructureerde manier die eerst analyse vergt. Dat is minder populair maar wel 
erg nodig gebleken bij een bepaald type probleem: een probleem door (groepen) 
mensen veroorzaakt. Een type probleem dus dat je juist veel in organisaties 
vindt. 

Praktijk-case  

Fruit uit het buitenland wordt geïmporteerd en moet daarna 
bij dit verpakkings-bedrijf verpakt worden. Veel machinaal 
werk maar ook veel handmatig werk, gedaan door 
wisselende medewerkers via een Pools uitzendbureau.  
 
Inwerken en routine opbouwen is bijna onmogelijk. De druk 
van de klant om eindtijden te halen is zeer fors.  
 
Er is geen tijd om gedegen te verbeteren en de 
productiviteits-norm wordt pas na 4 maanden net aan 
gehaald en kan zeker niet als stabiel beschouwd worden. 
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Naast ‘langzaam denken’ wordt de kracht van diversiteit binnen organisaties ook 
nog te weinig benut, onder andere doordat dit tijd lijkt te kosten terwijl het juist 
tijd oplevert. De kracht van diversiteit is dat er met meerdere mensen naar een 
vraagstuk kan worden gekeken. Hierdoor ontstaat er een rijker en beter beeld 
van het vraagstuk. 

In het boek Schaarste wordt duidelijk gemaakt dat schaarste (tijd, geld, 
voedsel, etc.) ons denken significant beïnvloedt. 
Zo blijkt het IQ met maar liefst 15 punten te dalen in de volgende, door de 
auteurs onderzochte, situatie. Boeren in India oogsten 1 maal per jaar en dat 
betekent dat een succesvolle oogst heel belangrijk is. Het IQ voor de oogst is als 
gevolg van zorgen 15 punten lager dan na de oogst ! Ook gebrek aan tijd blijkt 
een negatieve impact op het denkvermogen te hebben….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 Succesfactoren 
Om succesvol te verbeteren zijn de volgende 15 succesfactoren van belang: 

1. Weten wat de klant verwacht 
2. Kunnen herkennen van verspillingen 
3. Voldoende tijd voor verbeteren 
4. Helder proces van Continu Verbeteren 
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 van continu verbeteren 
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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 

 
1.     Weten wat de klant verwacht 

Als je niet weet wat de klant verwacht kan je niet verbeteren. Een open deur 
dus, maar in de praktijk een veel voorkomend probleem. Want de afdeling 
Commercie weet vaak wel wat de klant verwacht, maar de operationele 
afdelingen kennen alleen een Service level agreement en verder niet. 

2.     Kunnen herkennen van verspillingen 

Elke keer blijkt het Lean gedachtegoed over de 8 Verspillingen een eye-opener 
voor medewerkers te zijn om anders naar hun werk te kijken. 

Het kunnen herkennen moet dan nog wel opgevolgd worden door het 
bespreekbaar maken van die verspillingen. De 8 Verspillingen staan beschreven 
in bijlage G. 

3.     Voldoende tijd voor verbeteren 

In veel bedrijven is het vaak druk. En de tijd vinden voor verbeteren snapt 
iedereen maar het is in de praktijk heel lastig om voldoende tijd te vinden. Maar 
eenmaal op gang dan is continu verbeteren al snel mogelijk omdat het tijd 
bespaart. Wil je weten of je er een brandjes-blus cultuur is binnen jouw 
organisatie, bekijk dan bijlage H. 

4.     Helder proces van Continu Verbeteren 

Het helpt medewerkers als ze weten welke stappen ze moeten zetten om een 
idee kenbaar te maken en te realiseren. Het proces is een leidraad en geeft 
houvast. Zie bijlage A. 

5.     Opvolging van ingebrachte ideeën 

Stel dat iemand een idee heeft ingebracht en hij hoort daar verder niets over, 
dan is de kans heel klein dat hij nog een keer een idee inbrengt. Ook weer 
logisch maar in de waan van de dag komt dit nogal eens voor. 

6.     Transparante selectie van ideeën 

Maak duidelijk waarom het ene idee wel wordt opgepakt en het andere (nog) 
niet. Als medewerkers hier geen duidelijkheid over krijgen maken ze hun eigen 
waarheid. 

7.     Heldere aanpak van een verbetering 

Werken aan een geselecteerde verbetering is voor de meeste medewerkers 
nieuw. Zorg daarom voor een heldere aanpak van een verbetering en dat kan 
haast niet anders dan de PDCA-cirkel zijn. Zie bijlage B. 
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8.     De juiste mensen zitten in de verbeterteams 

Zorg dat in het verbeterteam de juiste mensen zitten. Zorg bijvoorbeeld voor 
medewerkers van meerdere afdelingen. Dit bevordert de kwaliteit en het 
draagvlak. 

9.     Cultuur van leren 

Zorg voor een cultuur waar fouten besproken kunnen worden. Waar je mag 
leren. Waar openstaan voor feedback normaal is. 

10.  Zichtbaarheid van continu verbeteren 

Continu Verbeteren moet niet stilletjes in een achterkamertje plaatsvinden. Laat 
zien wat jullie doen; wat goed en wat fout gaat. Zo creëer je begrip voor continu 
verbeteren. 

11.  Een coachende stijl van leidinggeven 

Misschien wel de lastigste: als manager word je niet geacht de verbeteringen zelf 
te realiseren; jouw medewerkers gaan dit doen en jij gaat ze helpen. Als coach 
en dus niet door te vertellen wat de oplossing is maar door de juiste vragen te 
stellen. 

12.  Succes boeken en vieren 

Succes vieren zorgt voor waardering en vertrouwen. De slingers hoeven niet elke 
dag uit, maar een schouderklopje of een woord van waardering voor het team 
zorgt voor tevreden medewerkers die de volgende verbetering graag weer 
meedoen. 

13.  Samenwerken 

Samenwerking in het verbeterteam is soms lastig als er bijvoorbeeld 
verschillende belangen zijn. Let hierop bij de samenstelling van het team en bij 
de begeleiding als coach van dit team. 

14.  Koppeling met de doelstellingen van de organisatie 

Zorg voor een duidelijke relatie van een verbetersuggestie met de strategische 
doelen van jouw bedrijf. Directie vindt dit belangrijk maar uiteindelijk ook 
medewerkers. In deel 3 gaan we hier verder op in. 

15.  Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote 

Maak het klein en doe het vaak. Kleine verbeteracties leveren eerder resultaat op 
en blijken veel succesvoller te zijn dan grote projecten. 
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Deel	3:	Blijvend	verbeteren	
Stel je begint het succesvol verbeteren (zoals beschreven in deel 2) te beheersen 
en problemen worden definitief opgelost. Dan wordt het belangrijk dat 
verbeteren een normale en dagelijkse activiteit wordt. Je zou kunnen zeggen het 
wordt een bedrijfsproces zoals inkoop, verkoop, HR en facilitaire zaken. 
 
Als het doel en de aanleiding om met continu verbeteren aan de slag te gaan 
helder zijn dan zijn er nog een aantal belangrijke elementen noodzakelijk om het 
proces van continu verbeteren op gang te houden. Je wilt immers niet dat het 
traject na een 1 jaar langzaam ten einde gaat. 
 

 
 
 
 

Veranderverhaal 
Het doel en de aanleiding communiceren doe je met een veranderverhaal. Dit is 
geen bla bla verhaal maar een duidelijk verhaal bestemd voor alle medewerkers 
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met in begrijpelijke taal waarom dit verbetertraject gestart wordt.  
 
De basis voor een veranderverhaal is bijvoorbeeld het volgende: 
Onze voorsprong op de concurrentie is nu prima. Deze zal bij ongewijzigd beleid 

afnemen. Grotere projecten zien wij niet als middel om een constante stroom van 

verbeteringen op gang te brengen. Wij zien continu verbeteren als uitstekende manier 

om de kennis en kunde van alle medewerkers te benutten voor het bedenken en 

realiseren van verbeteringen. Dit past volledig bij 1 van onze kernwaarden: Vernieuwing. 

Teams zullen in hun doelen het belang voor Continu Verbeteren terugvinden en hier ook 

tijd voor krijgen. Verbeteringen zullen niet gericht zijn op besparingen. Focus is 

klantwaarde maximaliseren en de verwachtingen van de klant overtreffen. 

 

Weerstand of veranderbereidheid 
Om blijvend verbeteren te realiseren speelt vooral het vakgebied 
Verandermanagement een belangrijke rol. De kans dat medewerkers en leiding 
in beweging komen is het grootst als ze weten wat de verandering betekent, als 
ze de verandering willen en kunnen. Het WWK-model (zie bijlage C) is hiervoor 
perfect bruikbaar. Dit WWK-model gebruik je niet alleen bij de start, maar liefst 
meerdere malen gedurende het traject om zo zicht te krijgen waar eventuele 
knelpunten zitten. 
 

SMS 
SMS staat voor Strategie, Management en Systeem. 

Continu Verbeteren moet in de strategie van het bedrijf opgenomen zijn zodat 
het optimale kans van slagen heeft. Directie en management zullen Continu 
Verbeteren als belangrijk moeten betitelen, dit ook moeten uitdragen en 
steunen. 

Vervolgens zal het management wat met de dagelijkse uitvoering bezig is, in 
haar denken en doen moeten laten merken dat continu verbeteren belangrijk is. 
Dat betekent tijd en ruimte bieden aan medewerkers. En zorgen dat training en 
opleiding plaatsvindt. En het hanteren van een coachende stijl van leidinggeven. 

Een goed werkend systeem met bijhorende verbeteraanpak moet Continu 
Verbeteren ondersteunen. Duidelijke doelen en KPI’s zijn hiervoor een prima 
middel. 

 

 

RRR 

Op meer operationeel niveau gaat het bij continu verbeteren om Ritme, 
Resultaat en Reflectie. 

Ritme betekent dat continu verbeteren dagelijks aandacht krijgt bijvoorbeeld in 
de Dagstart of wekelijks in het Continu Verbeter Overleg, waar alle lopende 
verbeteringen kort besproken worden. 

Resultaat betekent dat er niet alleen resultaat geboekt moet worden maar vooral 
dat dit resultaat gecommuniceerd moet worden. Op zo’n manier dat zichtbaar is 
dat continu verbeteren belangrijk is en gewaardeerd wordt. 
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Reflectie is om te leren en het proces van continu verbeteren op een hoger 
niveau te brengen. 

 

Het belang van habits om nieuw gedrag te leren 
Aanleren van nieuw gedrag (en daar gaat het om bij continu verbeteren) vraagt 
meer dan een veranderverhaal, een training en aanmoedigende woorden van het 
topmanagement. 
 
Autorijden heb je ook geleerd door te oefenen en bepaalde gewoontes (habits) 
eigen te maken. Ik weet bijna zeker dat jij ook in je achteruitkijkspiegel kijkt als 
je moet stoppen voor een stoplicht en dat je dit bijna zonder nadenken doet. En 
dat is precies wat je wil: zonder nadenken met verbeteren bezig zijn. 
 
Het is daarom belangrijk dat bij de start al een lijst van nieuw gedrag wordt 
vastgelegd. Dat klinkt wat betuttelend maar het geeft duidelijkheid en het maakt 
gewenst gedrag concreet.  
 
Dit is een voorbeeld van gedrag  op strategisch niveau: 
 

 
 
 

Het continu verbeterteam 
Idealiter is het lijnmanagement in staat om verbeteringen te coachen en te 
begeleiden. De praktijk leert dat vaak de tijd en de kennis ontbreekt. Een continu 
verbeterteam is veelal een raadzame oplossing. Hier zitten 1 of meerdere 
verbeterexperts, die niet alleen de kennis en kunde hebben maar ook de tijd om 
verbeteringen samen met de medewerkers te realiseren. Taak is dat dit 
verbeterteam zich overbodig maakt dan wel zo beperkt als mogelijk is qua 
omvang. De kennis en ervaring moet immers in de lijn bij het management en 
de medewerkers zitten. 
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Succesvol verbeteren en blijvend verbeteren 

versterken elkaar 
 

“Het bedenken van een verbetering is niet zo moeilijk. Het succesvol realiseren 
van een verbetering is veel lastiger. Maar de grote uitdaging is om het proces 
van verbeteren gaande te houden” (Willem Nooij) 
 
De grote uitdaging zit in het onderdeel Blijvend verbeteren uit onderstaande 
afbeelding. 
 

 
 
Een korte toelichting op de 6 getoonde aspecten uit bovenstaande afbeelding: 
 
1. Ideeën bedenken en vastleggen 
Medewerkers hebben 1 of meerdere ideeën hoe het werk makkelijker, veiliger, 
beter of sneller kan. Er moet voldoende veiligheid en aanleiding zijn bij 
medewerkers om een idee te uiten en in te brengen. Dit kan bij de manager, 
collega, ideeënbus, verbeterbord etc. Vaak zijn die ideeën er al, maar soms kan 
het helpen om medewerkers te ondersteunen en trainen om ideeën te bedenken. 
In het begin kunnen deze ideeën los staan van de strategie van het bedrijf, maar 
na enige tijd gaan die ideeën steeds meer in lijn komen met de strategie. 

Praktijk-case  

Een producent van industriële schuurmachines start met 
continu verbeteren met een duidelijk doel en aanleiding. De 
productie-faciliteit is de te klein voor de groei, verhuizen is 
niet wenselijk. Dus de doorlooptijd voor het assembleren 
van de machines moet omlaag, zodat er meer machines uit 
de fabriek komen.  
 
Geen spannend verhaal tot nu toe. Wat het spannend maakt 
is dat in het verbeterteam met name medewerkers zitten 
die nog niet heel veel jaren bij het bedrijf werken. Doel is 
een frisse blik en dat is zeker gelukt. En dat de OR in het 
begin even boos was, hoorde er gewoon bij. 
 
Lees meer over deze praktijk-case op 
https://www.coimbee.com/nl/de-voordeurbel-als-basis-
voor-continu-verbeteren/  



	

Succesvol	en	blijvend	verbeteren	v0.6										datum:	7-2-2021														https://www.coimbee.com/nl/		 14	

 
2. Verbeter-idee kiezen 
Als er ruimte is om ideeën in te brengen dan moet er wat met die ideeën gedaan 
worden. Het team kiest welke ideeën worden opgepakt en welke (nog) niet. 
Criteria hiervoor kunnen o.a. kosten, baten en de strategie zijn. 
 
3. Verbeter-idee succesvol realiseren 
Als een idee geselecteerd is dan is de volgende stap om dit idee succesvol te 
realiseren. Succesvol betekent dat het idee oplevert wat bedacht is, dan wel dat 
het een probleem wegneemt wat nooit meer terugkomt. 
 
4. Waardering krijgen 
Nadat een verbeter-idee succesvol is gerealiseerd wil je waardering. Dat kan heel 
simpel met een bedankje, schouderklopje, een rondje taart of een diner-bon. De 
vorm maakt niet veel uit. De blijk van waardering stimuleert en motiveert. 
Waardering is de eerste stap wat betreft Blijvend verbeteren. 
 
5. Snappen waarom we Continu Verbeteren 
Verbeteren is geen losstaand doel. Er is een reden waarom je verbetert. 
Medewerkers en leiding willen snappen waarom ze verbeteren. Dit kan door de 
verbinding te maken tussen de strategische initiatieven vanuit directie / 
management met de operationele verbeteringen. Via deze vijfde stap wordt ook 
de behoefte van directie / management ingevuld: in welke mate dragen de 
operationele verbeteringen bij aan de strategische initiatieven. Of anders 
gezegd: in welke mate zijn de strategische initiatieven voldoende bekend op de 
werkvloer. 
 
6. Wat levert Continu Verbeteren op 
Als je snapt waarom je verbetert wil je ook weten wat de resultaten zijn van de 
verbeteringen vanuit alle teams. Die behoefte is er bij directie / management 
vaak meer dan bij de individuele medewerker. 
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Samenhang	
Het is duidelijk dat je resultaten nodig hebt om te laten zien dat de strategie en 
het veranderverhaal werken. En andersom geldt hetzelfde. Kortom beide 
onderdelen versterken elkaar. 
 
Bij de start van het traject is het raadzaam om een sheet op te stellen die de 
elementen bevat zoals hierna is weergegeven. 
 

 
 

 

Hoe bepaal je of jouw continu verbetertraject 

succesvol wordt? 
 

Met een vragenlijst (zie bijlage D), tevens checklist, kan je heel eenvoudig zelf 
bepalen in welke mate jouw continu verbetertraject succesvol wordt. 
 
De vragen zijn gebaseerd op 5 aspecten die bepalend zijn voor een succesvol en 
blijvend verbetertraject, te weten: 

1. Doel en strategie Continu Verbeteren 
2. Rol Medewerkers 
3. Proces van Continu Verbeteren 
4. Rol leiding 
5. Besturing 
 

Elk van deze aspecten kent sub-vragen die met behulp van een eenvoudige 
vragenlijst ingevuld kunnen worden zodat op totaal-niveau en voor elk van de 5 
aspecten, een score bepaald kan worden. Deze scores geven snel inzicht in waar 
aanpassingen nodig zijn zodat de kans op succes toeneemt. 
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Afsluitend 
Continu Verbeteren is een vakgebied wat veel aspecten kent. Skills om 
problemen te herkennen en op te lossen. Vaardigheden om medewerkers te 
coachen. Weten wat de strategie is om zo de juiste verbeteringen te kiezen. 
Begrijpen dat het gaat om de ontwikkeling van medewerkers. En dat processen 
door meerdere medewerkers vanuit diverse teams worden uitgevoerd. En dat 
betekent dat samenwerking cruciaal is. 
 
Verbeteren is leuk, leerzaam en draagt bij aan de ontwikkeling van 
medewerkers, teams en dus de organisatie.  
 
Dat dit veel voordelen oplevert is duidelijk. Wat ook duidelijk is dat het niet altijd 
makkelijk is. Maar vaker naar de sportschool gaan en afvallen is ook niet 
makkelijk.  
 
Continu verbeteren blijkt meer om 
Verandermanagement te gaan dan je 
wellicht zou verwachten. Medewerkers 
en leiding (inclusief topmanagement) 
moeten gestimuleerd en gemotiveerd 
moeten worden. Ze moeten betrokken 
worden (zie bijlage E). Dat het delen 
van successen (hoe klein dan ook) moet 
plaatsvinden. Dat medewerkers zicht 
hebben op alle verbeteringen (ook die 
van andere teams) en daar op kunnen 
reageren met bijvoorbeeld een Like of 
met Commentaar. 
 
Het betekent ook dat je als je continu verbeteren goed op de rit hebt dat de 
prestaties blijven toenemen en dat de tevredenheid van medewerkers en van 
klant ook toeneemt.  
 
Overzicht verbeteringen 

Om medewerkers te ondersteunen bij het bedenken, het volgen en uitvoeren van 
verbeteringen gebruiken steeds meer organisaties de Coimbee Toolbox. De 
eenvoud en het gemak waarmee een verbetersuggestie vastgelegd kan worden, 
op elk moment van de dag, is belangrijk voor medewerkers. Maar ook het 
overzichtelijke Kanban-verbeterbord is zeer waardevol voor medewerkers, want 
daar zien ze in één oogopslag wat de status is van hun en van andere 
verbeteringen. 
 

Communicatie successen tussen teams 

Via de Coimbee Toolbox kunnen medewerkers verbeteringen van collega’s uit 
hun eigen of andere teams steunen via Commentaar of een Like. Slimme klanten 
gebruiken de handige Succes-functie om uitgevoerde verbeteringen extra onder 
de aandacht te brengen zodat iedereen kan zien dat verbeteren succesvol is en 
gewaardeerd wordt. 
 

Teamontwikkeling 

Verbeteren van processen lukt niet zonder de kwaliteiten van en de 
samenwerking in een team te verbeteren. Teamontwikkeling vindt onder andere 
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plaats door gebruik te maken van de Dagstart-functie in de Coimbee Toolbox. 
Medewerkers krijgen beter zicht op het doel van het team, hoe het team 
presteert en wat andere teams doen. 
 

Dashboards voor managers 

En elke manager heeft veel baat bij de diverse dashboards en rapportages van 
Coimbee om zo optimaal zicht hebben op de status en voortgang van 
verbeteringen. 
 

Veel verbeter-succes toegewenst. 
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Bijlage A : Continu Verbeteren Raamwerk 

 
In dit raamwerk komen de waarom, hoe en resultaten samen. 
De hoe vraag gaat hier met name in op het proces van continu verbeteren, wat 
uit 7 stappen bestaat (Genereren tot en met Leren). 

 

 
 
 

  



	

Succesvol	en	blijvend	verbeteren	v0.6										datum:	7-2-2021														https://www.coimbee.com/nl/		 19	

Bijlage B PDCA cyclus 

	

	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
De PDCA-cyclus wordt ook wel de Deming-circle genoemd, naar de bedenker 
hiervan. Het is een wetenschappelijke methode om gestructureerd en blijvend 
een probleem op te lossen cq. om dichter bij de gewenste doeltoestand 
(eindsituatie) te komen. Elk cyclus een leer en experimenteer cyclus. 
 
De PDCA cyclus bestaat uit een aantal concrete acties, zoals bijvoorbeeld hierna 
is weergegeven en hier verder is toegelicht: https://www.coimbee.com/nl/pdca-
cyclus-checklist-continu-verbeteren/  
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Bijlage C WWK-model 

 

In het begin van een verandertraject is nog niet alles duidelijk, toch is het 
verstandig om ondanks alle onduidelijkheden toch zoveel te vertellen als al wel 
duidelijk is. Sommige managers vinden dit een zwakte bod. Andere managers 
denken dat medewerkers hier onzeker van worden. De werkelijkheid is dat alles 
af hangt van de reden waarom de verandering plaatsvindt en het 
veranderverhaal. Een ontslagronde is iets anders dan ‘we gaan uitbreiden’. Maar 
ook die ontslagronde, mits goed gebracht, kan bij medewerkers op begrip 
rekenen. 
Die duidelijkheid moet je niet eenmalig geven maar regelmatig. Vertel 
inhoudelijk waar het verandertraject staat maar ook qua planning. Benoem 
eventuele successen. Kortom breng het tot leven zodat medewerkers het juiste 
beeld krijgen. 

Maak een verandering niet te veel een project van experts die gaan bedenken 
wat goed voor iedereen is. Laat medewerkers echt meedoen en dan niet een 
paar vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, nee allemaal. En ja dit kost tijd 
maar die tijd verdien je dubbel en dwars terug op het moment dat de 
verandering operationeel wordt. De lastige vragen kan je maar beter in het begin 
beantwoorden dan aan het eind. Veel gehoorde geluiden van managers zijn dat 
medewerkers niet het nieuwe systeem gebruiken zoals is afgesproken. Borging 
wordt dit vaak genoemd en de oplossing hiervoor zit in het betrekken aan het 
begin. Zorg dat het hun verandering wordt in plaats van dat het jouw 
verandering is. Medewerkers zullen dan veel sneller kijken wat er in het nieuwe 
systeem of proces wel werkt in plaats van wat allemaal niet werkt. 

 

WWK-model: Inzicht in veranderbereidheid bij 

verandering 
Medewerkers en leiding zijn bereid te veranderen als ze ‘weten’ wat de 
verandering betekent, als ze de verandering ‘willen’ en als ze de verandering en 
de nieuwe manier van werken aan ‘kunnen’.  
 

‘Weten’ doordat de noodzaak 
voor verandering duidelijk is, wat 
het doel  is en wat dit voor het 
dagelijkse werk betekent. (‘what 
is in it for me’) 
 
 ‘Willen’ doordat ze betrokken 
zijn bij de verandering, 
vertrouwen hebben in een goed 
vervolg en gemotiveerd zijn om 
daar actief aan met plezier en 
trots aan bij te dragen. 
 
 ‘Kunnen’ doordat hun kennis en 
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ervaring in overeenstemming zijn of worden gebracht met de nieuwe eisen en ze 
de tijd en middelen krijgen die nodig zijn om op de nieuwe manier te kunnen 
werken. 
 

De praktijk leert dat projecten en verbetertrajecten vaak stroef verlopen terwijl 
het unieke gelegenheden zijn om talent bij medewerkers en leiding te ontdekken 
en te ontwikkelen. Ze worden immers uitgedaagd om buiten hun reguliere werk 
een bijdrage aan de verandering te leveren. Veranderprojecten en 
verbeterprojecten kunnen leuker, leerzamer en vooral succesvoller zijn. 

Gun je team de tijd voor de verandering. Veranderen is wennen en het is ook 
afleren en aanleren van gedrag. Doe kleine stappen zodat er vertrouwen 
ontstaat. Boek succes en bouw de verbeteringen dankzij een grotere 
veranderbereidheid uit. 

 

Hoe vergroot ik het verandervermogen? 
1. creëer duidelijkheid (ook al is nog niet alles bekend); wees transparant; 
medewerkers willen snappen wat de verandering voor hen betekent. “What 
is in it for me” 
2. benoem een duidelijk doel of beter nog is gezamenlijk een aansprekend 
doel ontwikkelen 
3. maak duidelijk wat de urgentie en nut van de verbetering is 
4. bepaal de kaders en ruimte 
5. aan de slag met kleine verbeteringen 
6. boek succes, creëer vertrouwen en bouw uit 
7. communiceer, informeer en betrek 
8. meet via een hulpmiddel zoals de SuccesGPS of bepaal met behulp van 
het WWK-model de status en welke interventies en acties noodzakelijk zijn. 
9. reflecteer, leer en stel bij 

Besef dat het veranderen van houding en gedrag tijd vergt. Mensen hebben baat 
bij hun gewoontes (dat kost ze namelijk geen energie en is vertrouwd) en vallen 
daarom snel terug in oud gedrag (homeostase) en daardoor is herhaling nodig 
om nieuw gedrag aan te leren. 

Wees als manager een voorbeeld. Stel dat de verandering tot doel heeft 
klantgerichter te werken, zet dan niet je auto op de klanten-parkeerplaats (niet 
lachen maar het gebeurt). 

 

Continu verbeteren = continu leren en veranderen 

Bij het introduceren van Continu Verbeteren binnen een team of organisatie 
komen de aspecten weerstand en verandervermogen altijd aan bod. Door hier 
oog voor te hebben en gerichte acties en interventies voor uit te voeren neemt 
de kans op een succesvol traject toe. 

Het zelfde geldt voor het realiseren van bijvoorbeeld een procesverbetering. Ook 
daar speelt weerstand een belangrijke rol.  
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Succesvol	en	blijvend	verbeteren	v0.6										datum:	7-2-2021														https://www.coimbee.com/nl/		 23	

Bijlage D Vragenlijst succesvol verbeteren 

Onderstaande vragenlijst is bedoeld om d.m.v. het beantwoorden van deze 
vragen zelf tot inzicht te komen of en waar aanpassing nodig  zijn in het huidige 
verbetertraject. 

De vragenlijst is gratis digitaal ter beschikking op 
https://fd10.formdesk.com/vavia/bepaling-succes-continu-verbeteren/  

Beantwoord elke vraag met een rapportcijfer (1-10). Totaal zijn 330 punten te 
behalen (33 vragen keer 10 punten). Door alle gegeven scores op te tellen en te 
delen ontstaat er een ‘score’. Bij herhaling bv 3 of 6 maanden later kan bepaald 
worden in welke mate er voortuitgang is geboekt. 

Per onderdeel kan je ook de procentuele scores bepalen (de genoemde digitale 
vragenlijst doet dat automatisch) 

1: Strategie en doel 

a. In welke mate is er een concreet doel voor Continu Verbeteren geformuleerd? 

b. In welke mate is er een 'verander verhaal' voor Continu Verbeteren? 

c. In welke mate is het doel van Continu Verbeteren gecommuniceerd naar alle 
medewerkers? 

d. In welke mate is Continu Verbeteren onderdeel van de bedrijfsstrategie? 

e. In welke mate zijn verbeter-acties van Continu Verbeteren gekoppeld aan de 
bedrijfsstrategie? 

f. In welke mate is Continu Verbeteren zichtbaar binnen de organisatie? 

g. In welke mate zijn het gedrag en routines, horend bij Continu Verbeteren, benoemd 
en gecommuniceerd? 

 
2: Rol medewerkers 

a. In welke mate is bij medewerkers bekend wat de klant verwacht m.b.t. de producten 
en diensten welke jullie organisatie levert aan de klant? 

b. In welke mate zijn medewerkers in staat verspillingen en verbeteringen te 
identificeren? 

c. In welke mate zijn medewerkers in staat (qua kennis en kunde) om geïdentificeerde 
verbeteringen blijvend succesvol te realiseren? 
d. In welke mate zijn medewerkers in staat en bereid om samen te werken aan 
verbeteringen? 

e. In welke mate werken medewerkers vanuit verschillende teams samen aan 
verbeteringen? 

f. In welke mate zijn medewerkers 'eigenaar' van Continu Verbeteren ? 

g. In welke mate voeren medewerkers de afgesproken routines voor Continu Verbeteren 
uit? 

 
3: Proces van Continu Verbeteren 

a. In welke mate is er een proces voor Continu Verbeteren? 

b. In welke mate vindt er opvolging plaats van ingediende verbeter-suggesties? 
c. In welke mate vindt er transparante selectie plaats van ingediende verbeter-
suggesties? 

d. In welke mate is er een aanpak voor de uitvoering van een verbetering (kwalitatief) ? 
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e. In welke mate is er een focus op 'veel kleine verbeteringen" in plaats van "enkele 
grote verbeteringen" 

 
4: Rol leiding 

a. In welke mate is er voldoende tijd beschikbaar om te kunnen werken aan Continu 
Verbeteren?" 

b. In welke mate zitten de juiste mensen in de verbeterteams (verbeterteams realiseren 
een ingediende en geselecteerde verbetering)? 

c. In welke mate is er cultuur van "fouten maken mag, daar leren we van" ? 

d. In welke mate is er sprake van een 'coachende stijl' van leidinggeven? 

e. In welke mate zijn er duidelijke KPI's zodat medewerkers weten wanneer er sprake is 
'presteren onder norm'? 

f. In welke mate is er gestandaardiseerde werkwijze, beschreven in werkinstructies? 

g. In welke mate is directie actief betrokken bij Continu Verbeteren ? 

h. In welke mate worden successen, op het gebied van Continu verbeteringen, gevierd ? 

i. In welke mate worden successen, op het gebied van Continu verbeteringen, gevierd ? 

 
5: Besturing 

a. In welke mate is er overzicht van de financiële resultaten van afgeronde verbeter-
initiatieven? 

b. In welke mate is er zicht op welke verbeter-initiatieven additionele ondersteuning / 
begeleiding nodig hebben? 

c. In welke mate is er zicht op welke teams met welke verbeteringen  actief zijn? 

d. In welke mate zijn er acties om het proces van verbeteren op een hoger niveau te 
krijgen? 

e. In welke mate zijn de resultaten van continu verbeteren zichtbaar en concreet? 

 

 

Voorbeeld rapportage 
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Bijlage E Betrokken medewerkers 

 

De betrokkenheid van medewerkers is cruciaal voor organisaties. Zij zetten net 
dat ene stapje extra of hebben een goed verbeter-idee.  Een continu verbeter-
traject maakt meer kans op succes als medewerkers betrokken zijn en worden. 
 
Het volgende schema laat zien wat de voordelen van betrokken medewerkers 
zijn en dat het realiseren van verbeteringen zorgt voor betrokken medewerkers 

 
 
Het bedrijf Gallup hanteert al jaren een interessante vragenlijst die wereldwijd 
gebruikt wordt om de mate van betrokkenheid te meten. De vragenlijst geeft 
indirect ook antwoord op de vraag hoe de betrokkenheid verbeterd kan worden, 
met een opvallende rol voor de leidinggevende. 
 
Dit zijn de zogenaamde Q12 vragen: 

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 



	

Succesvol	en	blijvend	verbeteren	v0.6										datum:	7-2-2021														https://www.coimbee.com/nl/		 26	

Bijlage F  Boeken tips 

 

In dit lijstje geen tips over tools en technieken m.b.t. Continu Verbeteren, maar 
meer de gedragskant en veranderkundige kant die we graag extra onder de 
aandacht brengen 
 
 
1. Kleine Gewoontes (Tiny habits) geschreven door BJ Fogg 

9789402704785  

320 pagina's 

Het starten van een nieuwe routine moet je volgens deze expert zo klein 
mogelijk doen. De auteur doet zelf 2 push-up na elk toiletbezoek. Of 1 tand per 
dag flossen. En het werkt!. Maar dit boek bevat meer: het toont aan dat 
motivatie een overschat iets is. En de wiskundige kant via B=MAT. Aanrader! 

 
2. Hooked geschreven door Nir Eyal 

Aantal pagina’s: 235 

ISBN: 9789089652706 

We checken onze smartphone gemiddeld 34 keer per dag. Als we ons een 
momentje vervelen, kijken we op Twitter of Facebook. En kunnen we ergens niet 
op komen? Dan googelen we het gewoon. 

Het zijn relatief nieuwe technologieën, maar ze zijn nu al niet meer uit ons leven 
weg te denken. We zijn er in korte tijd aan verslingerd geraakt! 

Wil je dat jouw product ook zo succesvol wordt? Zorg er dan voor dat het een 
vast onderdeel wordt van het dagelijks leven van de gebruikers. 

Hooked legt de vier stappen bloot waarmee je klanten verslingerd maakt aan wat 
jij te bieden hebt. Of het nu om een website, app, game, evenement of iets heel 
anders gaat, je kunt dit principe steeds weer toepassen. Het resultaat: een 
product dat niemand meer wil missen. – Inclusief een stappenplan om producten 
te ontwikkelen. 

Met voorbeelden van onder andere Twitter, Instagram en Pinterest: bedrijven die 
hun klanten steeds weer naar hen terug weten te laten keren. 

Het hierin gehanteerde model is uitermate geschikt om een cultuur van 
verbeteren op gang te brengen en te houden. Kortom het creëren van een 
nieuwe gewoonte (routine). 

Zeer leerzaam hoe Facebook ed. dit toepassen. 
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3. Schaarste geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir  

Aantal pagina’s: 359 pagina's 

ISBN 9789490574994 

Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Of het nu 
gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste 
stuurt onze aandacht. Dat levert een zeker voordeel op: het dwingt ons te 
concentreren, dat is bijvoorbeeld waarom we beter kunnen presteren als we een 
deadline (schaarste aan tijd) hebben.  
 
Maar er schuilt ook een gevaar in: schaarste veroorzaakt tunnelvisie en beperkt 
ons denkvermogen. In 'Schaarste' bieden Harvard-econoom Sendhil Mullainathan 
en Princeton-psycholoog Eldar Shafir een baanbrekend nieuw perspectief op 
menselijk gedrag.  
Aan de hand van eigen onderzoek en veel spraakmakende voorbeelden tonen de 
auteurs aan dat de gevolgen van schaarste veel verder gaan dan tot nu toe 
bekend was. Armoede (langdurige schaarste) zorgt er bijvoorbeeld voor dat men 
moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren en gebrek aan tijd leidt ertoe dat we 
op de lange termijn steeds onverstandigere beslissingen nemen. De inzichten in 
'Schaarste' hebben verregaande gevolgen voor zaken zoals armoedebestrijding, 
scholing, obesitas, verkeersveiligheid en werkloosheid. Maar ook je agenda en 
persoonlijke financiën zien er na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde uit.  
 
'Mullainathan en Shafir zijn elk een ster op hun gebied en samen zijn ze meer 
dan de som der delen. Hun werk is de mooiste combinatie van gevoel en 
verstand die ik tot nu toe in ons vakgebied heb gezien.' Daniel Kahneman. 
 

 
 
4. Ons feilbare denken geschreven door Daniel Kahneman 

Aantal pagina’s: 528 

ISBN: 9789047009009  

Daniel Kahneman toont in 'Ons feilbare denken' aan dat we veel irrationeler zijn 
dan we denken. Waarom beoordelen we dezelfde situatie anders voor en na de 
lunch? Waarom denken we dat knappe mensen competenter zijn dan anderen? 
Kahneman legt uit dat we twee denksystemen hebben: een snelle, intuïtieve 
manier en een langzame, weloverwogen manier. Beide zijn uitermate praktisch, 
maar het gaat vaak fout omdat we - zonder dat we het doorhebben - de 
verkeerde manier van denken gebruiken.  
In deze moderne klassieker legt Daniel Kahneman uit waarom we zo vaak 
verkeerde inschattingen maken, en geeft tips om deze valkuilen te vermijden en 
betere beslissingen te nemen. 
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Interessante artikelen 

 

1. 19 geheimen over verbeteren  

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

 
 

 

2. verbeter-idee killers  

https://www.coimbee.com/nl/verbeteridee-killers/  
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Bijlage G De 8 verspillingen 

	
Veel teams zien direct hoe het werk makkelijker, beter, veiliger of sneller kan als 
ze kennismaken met de 8 verspillingen. 
 

Voordat we deze 8 verspillingen benoemen, eerst korte achtergrond informatie. 

Een klant wil betalen voor alle activiteiten of werkzaamheden die waarde 
hebben. Anders gezegd, de klant wil niet betalen voor activiteiten of 
werkzaamheden die geen waarde hebben. Iets wat geen waarde heeft wordt een 
verspilling genoemd. 

De 8 verspillingen kan je makkelijk onthouden met het woord TIMWOODS 

T Transport 
Iets verplaatsen van A naar B en dan naar C. Kan het 
niet direct van A naar C 

I Inventory 
Voorraad. Dit kost geld en staat veelal in de weg en 
kost ruimte 

M Motion Bewegen, bijvoorbeeld om materiaal te pakken 

W Waiting Ergens op wachten 

O Overprocessing Machine of mensen overbelasten 

O Overproduction Teveel maken 

D Defects Fouten (want die moet je herstellen) 

S Skills Talent wat niet benut wordt 

 
Besef goed dat de klant bepaalt of iets een verspilling is of niet. En dit betekent 
dat je heel goed moet weten wat de klant verwacht of eist. 
 
Om verspillingen te herkennen moet je naast klantkennis ook weten hoe jullie 
werkproces er uit ziet. 
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Bijlage H Brandjes-blus cultuur 

	
Tijd  is een vaak gehoorde reden om niet of onvoldoende aan de slag te gaan 
met continu verbeteren. Zo herken je eenvoudig welke cultuur binnen jouw 
organisatie aanwezig is. 
 

Zo herken je of er een ‘brandjes-

blus’ cultuur is 
Zo herken je of er een ‘probleem-

oplos’ cultuur is 

direct reageren op problemen problemen worden eerst van een 
prioriteit voorzien 

problemen zo snel als mogelijk oplossen problemen oplossen door de kern-
oorzaak te vinden 

actie-gedreven mensen worden 
gewaardeerd 

probleem-oplossers worden 
gewaardeerd 

de hoogte van de ‘rang’ bepaalt de 
prioriteit van een probleem 

klantkennis en strategie bepalen belang 
van het probleem 

gedreven door een individu samenwerking 

problemen komen terug problemen komen niet meer terug 

thuis stoere verhalen vertellen thuis saaie verhalen vertellen 

  

 


