
Mogelijkheden voor lean programma’s van ZorgSteedsBeter 

Hierbij een aantal mogelijkheden voor lean-programma’s. Naast deze programma’s is ook maatwerk 

een mogelijkheid. 

Kennismakingssessie 

Voor een praktijk die erover denkt om met lean te starten hebben we een gratis “kennismakings-

sessie” van circa 2,5 uur. In deze kennismakingssessie worden een aantal grondbeginselen van lean 

besproken en via een spel ervaren. Verder worden lean-gereedschappen besproken en een mogelijk 

implementatietraject.  

Deze kennismakingssessie is bedoeld voor zoveel mogelijk mensen in de organisatie. We vinden deze 

Kennismakingssessie belangrijk omdat we hiermee de deelnemers een bewuste keuze voor lean 

kunnen laten maken door ze de voordelen van lean te laten ervaren en ook een indruk kunnen geven 

voor een te volgen traject.  

Kosten: gratis behalve reiskosten (ca. €42,-) 

1 sessie van ca 2 uur in de praktijk 

Aantal deelnemers ca. 12 ( bij meer geïnteresseerden in overleg) 

 

Basis traject 

In dit traject wordt de basis van lean in de praktijk geïmplementeerd. Na dit traject Is het prettiger 

werken in de prakrijkzijn omdat de werkplekken beter georganiseerd zijn en de onderlinge 

communicatie is verbeterd. 

• Alle kamers zijn opgeruimd, handig ingericht en alle benodigde spullen hebben een visueel 

aangegeven vaste plaats.  

• De voorraden zijn op orde en worden gestuurd door een voorraadsysteem met 

(magnetische) kaartjes. Waardoor niet meer misgegrepen wordt. 

• De onderlinge communicatie wordt sterk verbeterd door invoering van dagbord-overleg 

De aanpak van het basis traject wordt in overleg met de praktijk gepland en afgesproken.   

Voor de implementatie richten we een lean-team op met representanten van de verschillende 

disciplines. Gezamenlijk zorgen we voor de invoering van lean binnen de organisatie. We starten met 

een Kick-off sessie voor de hele organisatie in huis. Daarna pakken we in maandelijkse sessie met het 

lean-team wisselend aangevuld met anderen bepaalde punten aan leren we lean-tools aan en 

houden we de voorgang bij.  

De duur van het traject is een half jaar. Bij het ingaan van het traject wordt per maand een bedrag 

van €710,-  (excl btw, incl reiskostenin) in rekening gebracht. Totale kosten zijn €4320,- excl btw, 

inclusief materialen en reiskosten. 

Belangrijkste Lean-tools: 

• 5S, werkplek organisatie 

• Verspillingen leren zien 

• Kanban-voorraad systeem 

• Dagbord-overleg 

• éénpuntslessen 

https://www.zorgsteedsbeter.nl/contact/


Vervolg traject 

In deze fase wordt dieper op lean ingegaan en worden processen verbeterd, en heeft de praktijk de 

tools om continu te blijven verbeteren. De patiënten merken dit 

• Het werkplezier wordt steeds hoger, doordat problemen duurzaam opgelost worden door 

het gebruik van probleem oplostechnieken. 

• Het overzicht en prioriteiten worden steeds duidelijker door gebruik van verbeterborden, 

dag-borden en een Jaar-A3 (met de jaarplannen) 

• Processen worden verbeterd door ze zichtbaar te maken doormiddel van waarde stroom 

analyse. 

• De voortgang wordt geborgd door visueel management, éénpunt-lessen, visuele 

werkinstructies en slimme oplossingen. 

• Agenda beheer wordt verbeterd door aantal slimme oplossingen. 

• Patiënten tevredenheid groeit door een betere organisatie. 

Lean tools: 

• Probleem beschrijven 5xW 2xH  

• Probleem oplossen, Het kernprobleem oplossen met 5xWaarom, Ishikawa- diagram  

• Werken met verbeterborden 

• Jaarplannen opzetten en volgen in een A3 

• Proces verbeteren, d.m.v. Waardestroom analyse. 

• Visueel standaardwerk. 

Dit traject wordt in overleg met de praktijk afgesproken en ingepland. Daarbij is het mogelijk om het 

aan te passen op de behoefte van de praktijk. 

De duur van dit traject is ca. 6 maanden, waarbij maandelijks een sessie in de praktijk met een lean 

projectteam, maar de duur is erg afhankelijk van de intensiteit en de mate van gewenste begeleiding 

bij het oefenen en toepassen van de aangeleerde tools. 

Kosten ca. €720,- per maand in totaal richtprijs €4320,- excl btw, incl .reiskosten. 

Opfris-cursus in huis voor DA’s /artsen 

Dit is een programma bedoelt voor mensen die al wel met lean bezig zijn geweest, maar die behoefte 

hebben aan een opfrissing van de kennis en mogelijkheden van lean. Dit programma is ook goed 

aangepast worden voor nieuwe medewerkers die lean bijgeschoold willen worden of voor andere    

specifieke wensen. Onze ervaring is dat dit weer een positieve boost aan de deelnemers kan geven. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen: 

• 5S. 

• verspilling 

• Dagbord overleg 

• continu verbeteren.  

De cursus bestaat uit één sessie van 2,5 uur in huis, waar de theorie opgefrist met theorie, 

voorbeelden en een kleine opdracht, die op een paar weken later in een online sessie van ca 1uur 

besproken wordt. 

Kosten ca €875,-.  Excl Btw 



Aantal deelnemers tot 8 personen. 

Mogelijkheid om inhoud en onderwerpen aan te passen op behoefte van praktijk. 

 

A3 jaarplan-sessie 

 
Is een beleidssessie waarbij jaarplan in A3 vorm opgezet wordt.  

Dit is een sessie van ca 2,5 uur die voorbereid wordt met een enquete. De resultaten van de sessie 

worden in een A3 ingevuld en in een online sessie van ca. 1,5 uur besproken. 

Kosten ca €950,- excl btw 

2 bijeenkomsten één in de praktijk en de ander on-line 

Aantal deelnemers tot ca 12 personen. 

 

Werken met een dagbord 

 

Doel van deze sessie is om de communicatie binnen de praktijk verder te verbeteren door de 

introductie en implementatie van een dag-bordoverleg..  

De cursus bestaat uit een online sessie van ca 1,5 uur waarin het nut van een dagbordoverleg wordt 

uitgelegd en waarbij men leert hoe met dit overleg om te gaan. In deze sessie wordt een planning 

voor de introductie gemaakt en een bestellijst gemaakt voor de benodigdheden. Deze 

benodigdheden worden in een tweede sessie gebruikt. 

Bij een tweede sessie van ca 2uur in de praktijk wordt het dag-bord ingericht en de start van het dag-

bordoverleg voorbereid.  

Kosten € 875,- excl btw 

2 bijeenkomsten eerste is online tweede in de praktijk. 

Aantal deelnemers ca. 4-5   

 

Opzet van voorraadsysteem met (magneet) kaartjes 

 

In 3 sessies van ca 2 uur wordt een voorraadsysteem opgezet waardoor er niet meer misgegrepen 

wordt. Hiervoor zijn tussen de sessies we een aantal werkzaamheden worden gedaan. 

Kosten ca. €1500,- excl btw incl kanban materiaal. 

3 sessies 

Deelnemers ca 2-3 

 

 

Cursus probleem oplossen 

 

In 3 sessies van ca 2 uur waarvan 2 in de praktijk en 1 online wordt de techniek van probleem 

oplossen aangeleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

Op zich is de methodiek niet erg ingewikkeld, maar toch blijkt dat men tijd en oefening nodig heeft 

om er mee om te kunnen gaan. 

 

In de eerste sessie van 2 uur wordt de theorie van een goede probleem beschrijving bijgebracht met 

oefeningen uit de betreffende praktijk. Een aanzet voor het vinden van het kernprobleem wordt 



gemaakt. Als huiswerk voor de tweede sessie wordt van de deelnemers gevraagd van een aantal 

problemen die in de praktijk voorkomen goede probleem omschrijvingen te maken. 

 

De tweede sessie van 2,5 uur staat in het teken van probleemanalyse, het vinden van de kern van het 

probleem, en de oplossing. Als huiswerk wordt gevraagd een probleem uit de praktijk via deze 

methodiek op te lossen. 

 

In de derde sessie van 1,5 uur (online) worden de probleemoplossingen besproken en komt het 

verbeterbord aan bod. 

 

Kosten: €1450,- 

3 sessies 2 in de praktijk 1 online. 

Aantal deelnemers tot ca. 6-8 personen. 

 

Maatwerk. 

 

In overleg kan een aangepast programma voor een praktijk gemaakt worden over 1 of meerdere 

onderwerpen. Ook kan ondersteuning in verbeteringstrajecten gegeven worden, zoals telefonische 

bereikbaarheid, agendaplanning, samenwerking met apotheek etc. 

 

Ik hoop hiermee voldoende informatie gegeven te hebben, 

 

Vriendelijke groet Kees Kolff 

 

 

 

 


