
E-BOOK PRODUCTIVITEIT
IN 10 WEKEN SUCCESVOL VERBETEREN



Verbeteringen realiseren
Vanuit team selecteren en realiseren
van verbeterideeën 

PRODUCTIEVE EN
BETROKKEN
MEDEWERKERS

Nulmeting
Inzicht waar we staan en wat het doel is

Dagstart
Doel en dagelijkse resultaten bespreken
zodat betrokkenheid toeneemt

Proces in beeld
Gezamenlijk beeld van het proces en
de stappen en de werkinstructies

Feiten verzamelen 
Klanten feedback, meten en inzicht in
verbeteringen

Dit ebook is opgesteld
voor iedereen die de
prestaties van zijn team
of organisatie wil
verbeteren. En voor
iedereen die de
betrokkenheid en het
plezier van medewerkers
wil verhogen. 

Want de ‘harde’
prestaties gaan hand in
hand met de ‘zachte’
prestaties.  

Als je gaat verbeteren
dan wil je dat dit
succesvol is en je wilt
overzicht houden op die
verbeteringen. 
 
Omdat we denken dat je
snel aan de slag wil,
beginnen we met de
stappen die nodig zijn
om succesvol te
verbeteren. 

Heb je vragen? Stuur me
dan gerust een bericht
via
willem@coimbee.com

IN 10 WEKEN 
SUCCESVOL VERBETEREN
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Reflectie en herhaalmeting
Evalueren en voortgang bepalen o.b.v.
nulmeting

Plan maken voor de komende periode
Op naar de volgende ronde

mailto:%20willem@coimbee.com


"Voor mijzelf zie ik dit document als compilatie van de
dingen die nodig zijn om de productiviteit te verhogen.
Het helpt mij enorm om als naslagwerk te gebruiken
om verbeteringen te realiseren. "

REACTIES VAN TEAMLEIDERS
DIE DEZE STAPPEN HEBBEN
GEVOLGD

Hiltje, teamleider gemeente 

“Ik vond het eerst moeilijk om niet meteen met
verbeteren te starten, maar snap nu het nut van 
een goede nulmeting. Met de beschreven aanpak,
boeken we vooruitgang en is het makkelijker om
stappen te zetten in hectische periodes.” 

Paul, manager warehouse

“De dagstart en het verbeterbord zijn ondertussen een vast
onderdeel van ons werk geworden. Het kostte een beetje
doorzettingsvermogen, maar is het dubbel en dwars waard.” 

Thirza, teamleider verzekeringsbedrijf



Weten waar je staat en waar je naar toe wil blijkt in de praktijk lastiger dan je zou
vermoeden. De stap is cruciaal want zonder die 2 antwoorden ga je energie verspillen en
onnodige dingen doen. 

Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van een doel en de resultaten. De eerste
fase is “op standaard komen”. De tweede fase is “op standaard blijven” en de derde fase is
de standaard verbeteren. 

WEEK 1
N U L M E T I N G  E N  D O E L  V A N  H E T  T E A M

Meet in de huidige situatie minimaal het volgende: 

1.  Hoeveel plezier hebben de medewerkers in jouw team? (schaal 1-10)

2. Wat is de score op de hoeveelheid en kwaliteit van het werk wat jullie team doet?
Bijvoorbeeld wij doen 100 opdrachten per dag en daarvan zijn er 97 in 1 keer goed.
 
Betrek alle medewerkers uit het team hierbij.



1. Kort rondje hoe de vorige dag is gegaan
2. Korte inventarisatie of er “vandaag” knelpunten te
verwachten zijn
3. Of elke dag of elke week (dag of weekstart) een rondje
langs de lopende verbeteringen (de nieuwe
verbeteringen zijn al in 1 en 2 aan de orde gekomen)

Je weet wat je wilt bespreken en komt voorbereid naar de
dagstart. Belangrijke vaardigheid is goed naar elkaar
luisteren en vooral vragen stellen.

Steeds meer bedrijven gebruiken in deze tijd van
digitalisering een scherm in plaats van een bord of flip-
over. De Coimbee Toolbox is een handig hulpmiddel voor
het dagstartbord. Wil je dit ervaren? Plan een demo in. 

Als je nog geen Dagstart in jouw team doet, dan is dit de week om hiermee te starten. Door
dagelijks met je team ongeveer 10 minuten staand te overleggen bij een whiteboard,
krijgen de teamleden beter zicht wie waar mee bezig is en wat de knelpunten zijn. 

Dit bevordert de samenwerking en zorgt voor meer betrokkenheid en plezier in het werk. 
De dagstart is ook het moment waar verbeteringen gesignaleerd worden. De uitvoering
van verbeteringen wordt niet in de dagstart gedaan. In week 6 gaan we dieper in op hoe je  
dat kunt aanpakken. 

WEEK 2
D A G S T A R T

D A G S T A R T A G E N D A

https://www.coimbee.com/nl/de-kracht-van-een-digitaal-verbeterbord-voor-continu-verbeteren/
https://www.coimbee.com/nl/demo-aanvragen/


De dagstart blijft gewoon zich door ontwikkelen.  

Deze week breng je met enkele teamleden jullie belangrijkste proces in
kaart. Dit kan al in een sessie van 1,5 uur bijvoorbeeld door met post-its
het proces op hoofdlijnen te beschrijven. 

Door het proces in beeld te brengen en vast te leggen krijgen alle
medewerkers in het team een goed overzicht van alle stappen en hun rol
hierin. 

WEEK 3
P R O C E S  I N  B E E L D

Het beste is als je elke processtap voorziet van de volgende gegevens: 
a. hoe lang duurt elke processtap qua doorlooptijd 

b. hoe lang duurt elke processtap qua echte uitvoering 

Even een sterk versimpeld voorbeeld voor een verzekering-claim: 
a. ontvang en controleer claim op volledigheid: 10 minuten werk; 8 uur van ontvangst tot
afhandeling 

b. beoordeel claim: 30 minuten werk; 32 uur van ontvangst tot afhandeling 

c. informeer indiener: 15 minuten werk; 16 uur van ontvangst tot afhandeling 

Dus 10+30+15 is 45 minuten echt werk. De klant moet 8+32+16 is 56 uur dus 7 dagen
wachten.

Bijgaand een grafiek van 2
processen die eerst onder de
norm presteerden en binnen
enkele weken boven de norm
presteerden. 

De stijging van 76 naar 105, 
 betekende in deze case een
vermindering in uren van 210
naar 150 per dag, dus  een
besparing van 60 uur per
dag.



Het verzamelen van feiten is vorige week al een beetje gestart. Deze week ga je
verder met het proces in kaart brengen en ondertussen achterhaal je de feiten
over dit proces en achterhaal je de wensen en eisen van de klant.

Klanten feedback: wat verwacht de klant m.b.t. dit proces, wat eist de klant en
waarmee zou je de klant kunnen verrassen? Dit zijn de vragen die beantwoord
moeten worden. 

Een service level agreement is al een belangrijke bron van informatie. Ook een
klanttevredenheidsonderzoek geeft inzicht. Maar het
allerbeste is de klant te benaderen en in een gesprek goed te achterhalen wat
zijn eisen en wensen zijn.

Bij het verzamelen van de feiten moet je denken aan: hoe vaak maken we
fouten, welke soorten fouten maken we, hoeveel per soort?

De doorlooptijden per processtap breng je nauwkeuriger in beeld. Maak eventueel
foto’s of video’s van het werk wat hoort bij het proces wat je wil verbeteren. In een
kantooromgeving zijn dat mensen achter een computer. In een productie
omgeving zijn dat mensen die met machines werken. 

T I P

Bespreek deze foto’s en video’s met het
team. Zeer leerzaam en verhelderend.

Om echt goed te zien wat er gedaan wordt
op de foto of video, is het raadzaam om
deze meerdere keren te bekijken.

WEEK 4
F E I T E N  V E R Z A M E L E N  E N  K L A N T E N  F E E D B A C K  



Met een handig Kanban verbeterbord houd je overzicht
op alle verbeteringen

Naast het werken conform deze gestructureerde aanpak
is het verstandig om te starten met makkelijke
verbeteringen in plaats van verbeteringen die het meeste
resultaat opleveren. 

Door makkelijk te beginnen boek je eerder succes en dat
geeft vertrouwen waardoor je een moeilijkere durft en wil
oppakken als team.

In de afgelopen 4 weken heb je een belangrijke basis gelegd om succesvol te verbeteren:
je team is betrokken en de feiten zijn duidelijk. 

Veel mensen starten direct met verbeteren en met als resultaat dat er pleisters geplakt
worden die na verloop van tijd weer loslaten zodat de oude situatie (lees het oude
probleem) weer terugkeert.

Verbeteren verloopt het best door een gestructureerde en wetenschappelijk bewezen
aanpak te gebruiken, genaamd de PDCA-cyclus. Ook wel Plan – Do – Check – Act cirkel
genoemd.

Onderstaande afbeelding laat de belangrijke elementen van die aanpak zien: je werkt
naar een doel; elke cyclus zorg je voor borging zodat er geen terugval naar de oude
situatie plaatsvindt. En elke cyclus wordt er geleerd. Je doet dus meerdere PDCA cycli
om steeds dichter bij je doel te komen.

WEEK 5 - 8
V E R B E T E R I N G E N  R E A L I S E R E N  E N  L E R E N

K A N B A N  V E R B E T E R B O R D



1. wat vind je van de geboekte resultaten?
2. wat vind je van de wijze waarop die resultaten tot stand komen?
3. hoe is de samenwerking?
4. wat vinden jullie van het doel?
5. welke waarden vinden jullie als team belangrijk en waarom?
6. wat gaat goed en wat kan beter?

WEEK 9
R E F L E C T I E  E N  H E R H A A L M E T I N G

Je weet nu wat er goed gaat en wat er beter moet.
Wellicht heb je het doel al gehaald, dan stel je een
nieuw doel. 

Maak, liefst samen met medewerkers uit je
team een plan voor de komende periode. Natuurlijk
kan je weer een cyclus van 10 weken doen, maar je
eigen variant is natuurlijk ook prima.

Belangrijk is ritme, resultaat en reflectie (RRR) en dat je
de bewezen PDCA aanpak gebruikt. Kijk nog eens naar
de 10-weken aanpak en zie dat deze ook is
gebaseerd op de PDCA aanpak.

Betrek je team o.a door zoveel mogelijk inzichtelijk te
maken via het dagstart bord.

En als ondersteuning en ter motivatie sturen we
gedurende de 10 weken een
aantal mails met aanvullende informatie.

Top, je bent nu 4 weken echt aan het verbeteren geweest. De dagstart draait nu bijna 8
weken. Het is tijd om individueel en als team stil te staan bij een aantal zaken:

Het is bewezen dat teams die regelmatig reflecteren, productiever zijn. Elke week
reflectie, bijvoorbeeld tijdens een speciale dagstart, is een echte aanrader.

Door de meting uit week 1 te herhalen kan je bepalen of en in welke mate er vooruitgang
is geboekt. Zet die cijfers netjes op een rij en hang die bijvoorbeeld op het Dagstart bord
en bespreek ze.

WEEK 10
P L A N  M A K E N

V O O R  D E
K O M E N D E
P E R I O D E
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Boek succes

EXTRA TIPS

Aansprekend doel 

What’s in it for me 

Betrek medewerkers

Sluit aan bij talent

voor meer productiviteit door
betrokken medewerkers

Zorg dat alle medewerkers weten wat het doel is. Bij voorkeur een doel dat
aanspreekt, motiveert en energie geeft. Zorg dat duidelijk is waarom de huidige
situatie niet meer voldoende is. Ook wel zingeving genoemd. Kortom waarom
moet het bedrijf van A naar B. 

Je wilt ergens bijhoren of aan meedoen als je weet wat dat voor jezelf
betekent. What’s in it for me, is de vraag die iedereen bewust of soms
onbewust beantwoord wil hebben. Dit moet dus duidelijk zijn ook al is dat
antwoord niet leuk. Helderheid is cruciaal. 

Niet door een email met informatie te sturen zodat ze op de hoogte zijn. Maar
echt betrekken door te luisteren en in gesprek te gaan of nog beter door
medewerkers verantwoordelijk te maken voor bepaalde (verbeter)acties.  

Bij het betrekken van medewerkers moet je wel rekening houden met hun
kwaliteiten en talent. Hun vakmanschap dus. Maar laat ze zelf maar benoemen
waar ze aan mee willen doen. Je zal verrast staan. Geef ze ruimte om te leren
en te experimenten. 

Kleine succesjes mag je ook “vieren”. Benoem het succes. Hierdoor weet
iedereen dat het gewaardeerd wordt en dat we op de goede weg zijn. Dat
creëert vertrouwen, ook om de volgende misschien moeilijkere stap te zetten. 
En besef dat iedereen bij een winnend team wil horen. 

Kaders
Om medewerkers optimaal te laten functioneren wil je niet de hele dag kijken
wat ze doen. Geef duidelijke kaders en creëer ruimte. Spelregels om binnen
kaders tot topprestaties te komen. Zorg voor autonomie. 

Wat heeft het meeste effect?
Medewerkers willen feedback, zonder zich gecontroleerd te voelen. Ze willen
veiligheid om dingen te doen die ze nog niet eerder hebben gedaan. Ze willen 
een coach die ze steunt en begeleidt. Ze willen een leidinggevende die het
voorbeeldgedrag laat zien

6
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Veel teams die bezig zijn met verbeteren gaan op zoek naar een digitale
oplossing zoals Excel, Trello of Coimbee.

Het grote voordeel van Coimbee is dat alle medewerkers uit alle teams
elkaars verbeteringen kunnen zien en kunnen ‘liken’ of ‘commentaar’ geven.
Dit werkt stimulerend en motiverend en zorgt voor meer verbeteringen.

Omdat alle verbeteringen door elk team op dezelfde, uniforme, wijze worden
vastgelegd zijn dashboard en rapportages over alle teams heel eenvoudig.

PRODUCTIVITEIT CIJFERS 
VIA DE DAGSTART

 
 

PRODUCTIVITEIT VERBETEREN
MET COIMBEE

Medewerkers zijn via de Dagstart functie
constant op de hoogte.

Laat alle medewerkers verbeter
initiatieven registreren.

Medewerkers worden via Coimbee
geholpen om ideeën succesvol te
realiseren.

EENVOUDIGE REGISTRATIE 
VAN EEN VERBETERIDEE

 

ONDERSTEUNING 
BIJ DE REGISTRATIE 

 
 



HELPT JOU BIJ HET VERHOGEN VAN
PRODUCTIVITEIT

COIMBEE

IMet Coimbee weet je wat er speelt in jouw team. Benut eenvoudig de verbeter-

ideeën van medewerkers zodat het werk makkelijker, sneller, veiliger en leuker wordt.

Natuurlijk kunnen niet alle verbeterideeën (tegelijk) opgepakt worden. Daarvoor is

het Kanban verbeterbord in Coimbee de perfecte oplossing. Medewerkers binnen

het team kiezen gezamenlijk welk idee wordt opgepakt en welke (nog) niet. De

status is eenvoudig te volgen en de ingebouwde actielijst geeft duidelijk aan wie,

wat en wanneer moet doet.

Ook kan gebruik gemaakt worden van de ingebouwde PDCA-cyclus checklist.

Hierdoor wordt gestructureerd en planmatig gewerkt, waardoor het succes

toeneemt.

Bekijk hier alle informatie en vraag en demo aan voor binnen jouw bedrijf.

Willem Nooij - Founder Coimbee

https://www.coimbee.com/nl/productiviteit-verbeteren-met-coimbee/

