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van Lean binnen langdurige
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1.

Aanleiding en probleemstelling
Aanleiding
Sinds 2001 begeleidt Morgens dienstverlenende organisaties bij verbetertrajecten.
De laatste jaren vaak met behulp van Lean en/of Six Sigma. Vanuit deze
jarenlange ervaring hebben we een eigen beproefde aanpak ontwikkeld voor
organisatietransitie met Lean. Een methodiek die bewezen bijdraagt aan het
realiseren van organisatiedoelstellingen op het gebied van onder andere klant- en
medewerkerstevredenheid, kwaliteit, doorlooptijd en productiviteit. Eén van de markten
waar Morgens actief is, is de zorgsector: wij werken zowel in de cure als in de care.
In 2014 heeft Morgens een onderzoek uitgevoerd naar de status van Lean in de
Nederlandse ziekenhuissector. Belangrijkste conclusie is dat vrijwel alle ziekenhuizen
in Nederland op serieuze wijze bezig zijn met Lean als verbeterinstrument en dat ze de
ambitie hebben om een Lean Organisatie te worden.
De langdurige zorgmarkt ontwikkelt zich sneller dan ooit tevoren. De zorg is recentelijk
gedecentraliseerd, er is een transitie gaande naar zelfsturende teams en de focus
op zelfredzaamheid van de cliënt groeit. Bovendien zijn instellingen steeds meer
genoodzaakt om kwalitatief de beste en meest cliëntvriendelijke zorg tegen zo laag
mogelijke kosten te leveren. Deze ontwikkelingen hebben ons nieuwsgierig gemaakt in
hoeverre Lean een thema is binnen de langdurige zorg en in hoeverre Lean als middel
wordt ingezet om de uitdagingen het hoofd te bieden.
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Probleemstelling
Zorginstellingen voelen de noodzaak om te verbeteren. Maar hoe pakken ze dat aan?
Kiezen ze dan voor Lean, Six Sigma of een andere gestructureerde verbetermethodiek?
En zijn instellingen die met deze methodieken werken ook op weg om een organisatie te
worden waarin Continu Verbeteren dé standaard is? De centrale vraag in ons onderzoek is:
Wat is de status van Lean binnen de langdurige zorg?

Onderzoeksvragen
Door middel van de volgende onderzoeksvragen geven we antwoord op bovengenoemde vraag:
Wat is het kennisniveau van Lean?
	In hoeverre wordt Lean als methodiek toegepast?
	Wat zijn redenen om met Lean te starten?
	Wat zijn resultaten van een Lean aanpak?
	Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle Lean aanpak?
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Opzet
Voor het in kaart brengen van de status van Lean binnen langdurige zorginstellingen,
hebben we op basis van een vragenlijst en een aantal stellingen interviews afgenomen
bij 16 langdurige zorginstellingen in Nederland. Alle interviews hebben op bestuurs- en
managementniveau plaatsgevonden. De interviews zijn afgenomen in de periode tussen
oktober 2014 en februari 2015 door Jorien Zegers, Nadine Keunen en Rob Stinenbosch
(Consultants Morgens).

Deelnemende zorginstellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

's Heeren Loo, Amersfoort
Curamare, Dirksland
Aafje, Rotterdam
AxionContinu, Utrecht
Cordaan, Amsterdam
Groenhuysen, Roosendaal
Respect Zorggroep, Den Haag
Stichting deBreedonk, Breda
Zorggroep Crabbehoff, Dordrecht
Woonzorg Flevoland, Lelystad
ZuidZorg, Veldhoven
Beweging 3.0, Amersfoort
BrabantZorg, Veghel
Zorggroep Charim, Zeist
Zorgcombinatie Noorderboog, Meppel
Evean, Purmerend

Zorginstelling Zorgspectrum heeft medewerking verleend aan hoofdstuk 5,
Praktijkvoorbeeld Lean binnen de langdurige zorg.
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2.

Wat is een Lean Organisatie?
Een Lean Organisatie is een organisatie waarin iedereen (management én
medewerkers) elke dag bezig is met de vraag hoe werk, vanuit klantperspectief,
slimmer, efficiënter en beter kan worden uitgevoerd. Ofwel: een organisatie waar
Continu Verbeteren in de genen zit. Lean Transitie is de weg die organisaties
afleggen op weg naar een Lean Organisatie.

Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over
een Lean Organisatie.
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De volgende drie cruciale elementen zijn kenmerkend
voor een Lean Organisatie:

Gaat over het op
projectmatige wijze
verbeteren van een
proces. Een project dat
een kop en een staart
heeft, waarbij goed
geanalyseerd wordt wat
de grondoorzaken zijn
van procesproblemen.

Lean
Leiderschap

Lean
in Projecten

Gaat over het stimuleren en motiveren
van medewerkers om elke dag te
verbeteren. Kan alleen als de leiders
dit zelf ook doen en zij de essentie van
Continu Verbeteren begrijpen.

Lean
in Teams

Gaat over dagelijks verbeteren in
de operationele teams en over grip
op het werk dat moet gebeuren.
Een dagstart, een verbeterbord en
het wegnemen van verspillingen
zijn onderdelen die daarbij horen.
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3.

Resultaten onderzoek
3a. Wat is het kennisniveau van Lean?

		 Alle instellingen zijn bekend met het begrip Lean

13%

Kennisniveau

6%

Weleens van Lean gehoord
Basiskennis van Lean

31%
50%

Scherp beeld van wat Lean is
Lean expert

Toelichting
Alle respondenten zijn in meer of mindere mate bekend met de methodiek Lean.
Deze algemene interesse in Lean wordt vooral geprikkeld door artikelen, vakbladen en
voorbeelden van ziekenhuizen.
De gemiddelde kennis van Lean typeren wij
als basiskennis. Hiermee bedoelen we dat
men de verbetermethodiek kent en de
belangrijkste elementen, zoals klantdenken
en het elimineren van verspillingen uit het
proces, weet te benoemen.

'Bij Lean gaat het om de waarde voor de
cliënt. Alle handelingen die een medewerker
uitvoert, moeten bijdragen aan het leven
dat de cliënt wilt leiden.'
Hans van Petten, Regiodirecteur Evean
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Wat valt op?
	Lean wordt door de respondenten voornamelijk gezien als een projectmatige
methodiek voor procesoptimalisatie. Het merendeel geeft aan niet bekend te zijn met
Lean als structurele, continue manier van werken die medewerkers in staat stelt om
dagelijks met elkaar hun werk te verbeteren (Lean in Teams). Hetzelfde geldt voor het
aspect faciliterend leidinggeven aan verbeterteams (Lean Leiderschap).
	Naast het inhoudelijke beeld dat men heeft, roept de term 'Lean' ook bepaalde
gevoelens op. De term heeft een harde bijsmaak en een instrumenteel imago.

'Lean gaat over procesoptimalisatie,
het haalt de verspillingen uit het proces.'
Kees de Roos,
Manager Bedrijfsvoering deBreedonk
'We hebben bewust de term
Lean niet gebruikt in het
programma Slim en Slank.
Lean en mean heeft een
negatieve bijklank.'
Adrie van Osch,
Raad van Bestuur BrabantZorg
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3b. In hoeverre wordt Lean als methodiek toegepast?

Lean wordt door 4 op de 10 instellingen als methodiek toegepast

Gestart met Lean?
44%
56%

Ja
Nee

Indien gestart met Lean

29%

14%

57%

Gestart met een enkel
initiatief in de organisatie
Gestart met meerdere
kleinschalige initiatieven
Gestart met grootschalig
programma in de organisatie

Toelichting
44% van de respondenten geeft aan de Lean methodiek toe te passen in de eigen
organisatie. Indien de instelling is gestart met Lean, dan uit zich dat voornamelijk
in meerdere kleinschalige Lean initiatieven. Het gaat hierbij om initiatieven op
projectniveau, Lean in Projecten, waarbij de focus op procesoptimalisatie ligt.
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Wat valt op?
	Instellingen passen Lean voornamelijk toe om projectmatig processen te
optimaliseren. Dit lijkt een logisch gevolg van het gegeven dat de
respondenten alleen dat aspect van Lean kennen.
	Zes op de zeven instellingen past de Lean methodiek toe bij de
optimalisatie van ondersteunende processen. Bestuurders en managers
spreken wel de wens uit om het primaire proces te optimaliseren met Lean,
echter drie op de zeven instellingen doen dit daadwerkelijk. De reden
hiervoor is dat het optimaliseren van ondersteunende processen als een
eenvoudigere eerste stap wordt ervaren.
	Lean in Teams, het Continu Verbeteren op de werkvloer, krijgt pas vorm in
één op de drie instellingen die met Lean zijn gestart.

'Er is niet gekozen voor Lean als
bedrijfsfilosofie. Maar er zijn wel meerdere
Lean interventies ingezet zoals:
procesverbeteringen (Kaizens) voor
primaire en ondersteunende diensten,
verbeterborden, stand ups, 5S en
visueel management.'
Pam Nennie, Beleidsmedewerker Innovatie
en Ontwikkeling Beweging 3.0

'Op dit moment zetten
we Lean in als middel om
veelgehoorde klachten
op te pakken.
We hebben bijvoorbeeld ons
personeelsmutatieproces
geoptimaliseerd met
behulp van Lean.'
Ronald Koerhuis, Manager
ICT, Financiën en Inkoop
Woonzorg Flevoland

'Er is veel winst te behalen in de
ondersteunende processen. Ik wil toe naar
een situatie waarin de ondersteunende
diensten de primaire processen
ondersteunen in plaats van 'pesten'.'
Huub Albreghs, Manager Facilitair
Bedrijf & Bouw AxionContinu
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3c. Wat zijn redenen om met Lean te starten?

		 Organisaties willen met behulp van Lean 					
		 medewerkerstevredenheid verhogen
Medewerkerstevredenheid verhogen
Processen optimaliseren
Cliënttevredenheid verhogen
Kwaliteit zorg verhogen
Kosten besparen
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Reden om met Lean te starten
Aantal keren genoemd als antwoord op open vraag.
De respondenten hebben meerdere redenen genoemd.

Toelichting
Redenen voor instellingen om met Lean te starten lopen uiteen. Het vergroten van medewerkerstevredenheid wordt het meest als reden genoemd. Respondenten zien Lean als een
methodiek die medewerkers helpt om een gezonde eagerness aan te leren, meer zelfsturend
te maken, werk beter te verdelen en te organiseren en daardoor de werkdruk te verlagen.
Respondenten geven aan mogelijkheden te zien om met behulp van Lean de hervorming
van de langdurige zorg binnen hun eigen instelling vorm te geven. Lean helpt bij het
efficiënter inrichten van de zorg (processen optimaliseren) en om bepaalde producten
weer winstgevend te maken of te houden (kosten besparen).
Cliënttevredenheid en kwaliteit worden genoemd als redenen die te allen tijde
opgaan om met een verbetermethodiek te starten.
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Wat valt op?
	Kostenbesparing wordt door enkele respondenten genoemd als reden om
met Lean te starten. Volgens de Lean filosofie is kosten besparen niet het doel
bij uitstek. Het hogere doel van Lean is het creëren van waarde voor de klant.
Bespaarde tijd en geld worden in een Lean Organisatie benut om de productie
te verhogen of worden opnieuw geïnvesteerd in waarde toevoegende
activiteiten voor een klant. Uitgangspunt hierbij is dat focus op kwaliteit leidt
tot lagere kosten, echter focus op lagere kosten leidt tot lagere kwaliteit.
	De transitie naar zelfsturende teams, waar het merendeel van de instellingen
middenin zit, wordt door een enkele instelling op eigen initiatief genoemd
als reden om met Lean te starten. Bij doorvragen in hoeverre Lean (in Teams)
hierin ondersteunend kan zijn, reageren alle respondenten positief.

'Zelfsturende teams en Lean gaan beiden
over het centraal stellen van de cliënt en de
verantwoordelijkheid laag in de organisatie beleggen.
Lean (in Teams) kan als katalysator werken om een
team taakvolwassen te maken – door anders te kijken
naar processen en meer verantwoordelijkheid te nemen.'

'De opgelegde
kostenbesparing is een
reden voor ons om te
starten met Lean. Minder
omzet betekent minder
geld om waarde toe te
voegen. Dit resulteert in
de noodzaak om de zorg
efficiënter in te richten,
te standaardiseren en de
bestaande processen te
herontwerpen.'
Johan Groen,
Bestuurder
Zorggroep Crabbehoff

Pieter Bos, Regiodirecteur Zorggroep Charim

'Lean kan helpen bij de omschakeling in mindset en
beleving van de medewerkers van 'zie je wel, het is een
puinhoop in de zorg' naar zien wat er wel kan en welke
rol de medewerkers daar zelf in kunnen spelen.'
Wim Driesse, Bestuurder Curamare
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3d. Wat zijn resultaten van een Lean aanpak?

		Lean resulteert in hogere cliënt- en
		medewerkerstevredenheid
Tevreden cliënten
Tevreden medewerkers
Efficiënte processen
Kwaliteitsverbetering
Kostenbesparing
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Resultaat van een Lean aanpak
Aantal keren genoemd door de respondenten die met Lean
gestart zijn als antwoord op open vraag. De respondenten
hebben meerdere resultaten genoemd.

Toelichting
Alle instellingen die zijn gestart met Lean geven aan een stijging te zien in
cliënttevredenheid. Medewerkers gaan meer in gesprek met cliënten dan voorheen
waardoor wederzijds begrip is toegenomen. Medewerkers geven aan dat zij zich
bewuster zijn geworden van de wensen van de cliënt en passen hun werkzaamheden
hierop aan. Cliënten geven tegelijkertijd aan dat ze zich meer gehoord voelen en ze een
betere dienstverlening ervaren.
Zes van de zeven instellingen zien ook een stijging in medewerkerstevredenheid.
Medewerkers geven aan meer tevreden te zijn omdat ze plezier ervaren in het zelf
aandragen en oppakken van verbeterideeën. Ook ervaren ze meer rust in hun werk.
Andere resultaten die zijn genoemd zijn kortere doorlooptijd, minder werkvoorraad en
betere samenwerking.
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Wat valt op?
	Naast harde resultaten, zoals voorraadreductie, kortere
doorlooptijden en kostenbesparing, worden ook veel zachte
resultaten geboekt met Lean. Voorbeelden van zachte resultaten
die instellingen ervaren zijn: een betere samenwerking, meer
rust in werk en plezier in verbeteren. Respondenten geven
aan dat juist die zachtere resultaten eraan bijdragen dat niet
alleen het management met Lean verder wil maar dat ook de
medewerkers bij hen aangeven enthousiast te zijn.
	Respondenten geven aan dat de Lean systematiek met
bijbehorende structuur en middelen hen heeft geholpen hoe
zij op een praktische manier kunnen verbeteren. Lean geeft
medewerkers handvatten hoe zij verbeteringen kunnen
signaleren en op kunnen pakken. Deze structuur en middelen
zorgen ervoor dat medewerkers niet alleen tevreden zijn over
de resultaten van de Lean methodiek maar ook tevreden 		
zijn over de methodiek zelf, de manier waarop zij zelf deze
resultaten kunnen realiseren.

'Met behulp van Lean hebben
medewerkers verbeteringen
aangedragen en gerealiseerd in het
primaire proces op o.a. het gebied van
capaciteitsmanagement en
leefritme van de cliënt.'

'Lean resulteert in tijds- en
aandachtswinst, omdat er
alleen dingen gedaan worden
die waarde toevoegen voor de
klant. Er is transparantie en
afstemming van verwachtingen.
Door deze afstemming komen
directie, medewerker en klant
dichter bij elkaar.'
Henk-Jan Tromp,
Programmadirecteur
bij Beweging 3.0

'Met behulp van de Lean methodiek hebben wij ontdekt
wat de knelpunten zijn in ons personeelsmutatieproces.
Medewerkers bleken niet goed van elkaar te weten wat
ze deden en de communicatie onderling was beperkt.
Lean heeft ons dit inzicht geboden en ons in staat
gesteld dit knelpunt weg te nemen.'
Ronald Koerhuis,
Manager ICT, Financiën en Inkoop Woonzorg Flevoland

Hennie Brons,
Voorzitter Raad van Bestuur Groenhuysen
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3e. Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle Lean aanpak?

		 Leiderschap is de belangrijkste randvoorwaarde voor succes

Leiderschap
Borging - verbinding aan visie
Draagvlak medewerkers
Lange adem - stap voor stap
Sense of urgency
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Randvoorwaarde
Aantal keren genoemd door de respondenten die met Lean
gestart zijn als antwoord op open vraag. De respondenten
hebben meerdere randvoorwaarden genoemd.

Toelichting
'Zonder leiderschap geen Lean Organisatie', luidt de boodschap van zes van de zeven
instellingen die gestart zijn met Lean. Respondenten geven aan dat leiderschap in
algemene zin, zoals het hebben en uitdragen van een duidelijke visie, het expliciet maken
en communiceren waarom je dat wil bereiken (sense of urgency) en hieraan vasthouden
(lange adem) cruciaal is om iedere willekeurige verandering te bewerkstelligen. Zij zijn
het er ook over eens dat Lean Leiderschap meer behelst dan alleen bovenstaande. Om de
zorginstelling de Lean methodiek succesvol eigen te laten maken, moeten leiders, meer
dan in andere verandertrajecten, zichtbaar zijn op de werkvloer, het goede voorbeeld
geven, medewerkers faciliteren en los durven laten.
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Wat valt op?
Inherent aan het toepassen van een Lean aanpak is dat je medewerkers betrekt.
Respondenten zien dit niet als randvoorwaarde voor een succesvolle Lean aanpak
maar als de succesformule achter de Lean methodiek.

'Lean moet geen kunstje
of een seperaat iets zijn,
maar onderdeel van je
organisatie. Om het echt
in de genen te krijgen,
dient de verbeterfilosofie
voortdurend leidend te zijn
in je bedrijfsvoering.'
Paul Schoof, Bestuurder
Respect Zorggroep

'Het is van toegevoegde waarde
om medewerkers uit het
primaire proces te betrekken bij
het verbeteren van dit proces,
aangezien zij vaak weten wat de
klanten willen.'
Wim Driesse, Bestuurder Curamare

'Begin bij kwaliteitsverbetering met hoe het
resultaat waarde toevoegt. Afvinklijstjes
motiveren niet, tevreden klanten wel.'
Guy Buck, Bestuurder Aafje
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4.

Samenvatting en conclusie
Samenvatting
Alle bestuurders en managers van zorginstellingen zijn in meer of mindere mate bekend
met de methodiek Lean. De gemiddelde kennis van Lean is te typeren als basiskennis.
Lean wordt door de respondenten voornamelijk gezien als een instrument voor
procesoptimalisatie.
44% van de bestuurders en managers past de Lean methodiek toe in de eigen organisatie.
Dat uit zich voornamelijk in meerdere kleinschalige Lean initiatieven waarbij de focus op
procesoptimalisatie ligt van ondersteunende diensten.
Redenen voor respondenten om de Lean methodiek toe te passen zijn het verhogen van
de cliënt- en medewerkerstevredenheid en de zorg efficiënter inrichten om bepaalde
producten weer winstgevend te maken of te houden.
Vrijwel alle respondenten die zijn gestart met Lean geven aan een stijging te zien in
klant- en medewerkerstevredenheid. Andere resultaten die worden genoemd zijn kortere
doorlooptijd, minder werkvoorraad en betere samenwerking. Bijkomend voordeel van
de Lean systematiek is dat het medewerkers handvatten biedt hoe zij praktisch kunnen
verbeteren.
Tot slot, leiderschap wordt als cruciale randvoorwaarde gezien om Lean succesvol in te
zetten. Het betrekken van medewerkers bij het toepassen van Lean wordt gezien als
succesfactor inherent aan de methodiek.
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Conclusie
Het antwoord op de centrale vraag in ons onderzoek:
'Wat is de status van Lean binnen de langdurige zorg?', luidt als volgt:
	Uit dit onderzoek blijkt dat Lean een bekende filosofie is binnen de langdurige
zorg. Desondanks concluderen we dat het beeld dat instellingen van Lean hebben
gemiddeld genomen onvolledig is. Het merendeel van de instellingen ziet Lean als een
middel om projectmatig processen te optimaliseren en kosten te besparen. Zij kennen
Lean niet als middel om Continu Verbeteren op de werkvloer te realiseren waarbij
de cliënt centraal staat. Het is dan ook niet verrassend dat de term Lean een harde
bijsmaak heeft.
	Logisch gevolg van het onvolledige beeld van Lean is dat Lean binnen de langdurige
zorg vooral wordt ingezet bij het projectmatig optimaliseren van processen. Deze
aanpak draagt absoluut bij aan resultaten op korte termijn. Echter, een eenmalig
project leidt niet tot het borgen en inbedden van de Lean filosofie in de organisatie.
Een cultuur waarin medewerkers continu en niet eenmalig met elkaar hun werk
verbeteren blijft daardoor uit. Het antwoord op de achterliggende vraag van ons
onderzoek: 'Zijn instellingen die met de Lean methodiek werken ook op weg
om een organisatie te worden waarin Continu Verbeteren dé standaard is?',
luidt dan ook: 'nog niet!'
	We signaleren dat de meeste instellingen geen scherp beeld hebben bij wat Lean
voor hen kan betekenen en welke doelen zij kunnen realiseren met behulp van Lean.
Lean biedt meer dan het optimaliseren van processen. Lean leert medewerkers
verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten en grip te krijgen op het werk.
Lean stelt medewerkers in staat tijdig te anticiperen om gemaakte afspraken met
cliënten en andere stakeholders na te komen. Zie hoofdstuk 7 voor een greep uit de
mogelijkheden van Lean in de langdurige zorg.
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We horen positieve geluiden van instellingen die reeds zijn gestart met Lean.
Managers en medewerkers zijn enthousiast doordat de methode snel resultaat
oplevert, medewerkers betrekt bij verbeteren en handvatten biedt die simpel en
praktisch zijn. Bestuurders en managers erkennen hoe belangrijk leiderschap is om de
Lean werkwijze tot een succes te maken. Instellingen spreken de intentie uit om de
Lean werkwijze uit te breiden.
Rest ons instellingen aan te moedigen vooral de borging van het Continu Verbeteren in
de teams niet over het hoofd te zien zodat ook morgen, de dag na morgen en de dag
daarna verbeteringen worden opgepakt. Voor de cliënt betekent dit iedere dag betere
en meer cliëntvriendelijke zorg tegen zo laag mogelijke kosten!
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5.
		

Praktijkvoorbeeld Lean binnen
de langdurige zorg
Zorgspectrum: 'Wij zijn trots op de resultaten
die wij met ons (Lean) verbeterprogramma
Slim & Slank hebben bereikt!'
Een kijkje in de keuken bij Mirjam Groenendijk (voorzitter Raad van Bestuur)
en Martijn Edelbroek (beleidsadviseur en intern projectleider Slim & Slank)
van zorginstelling Zorgspectrum.

Mirjam: 'Bij Lean gaat het om een combinatie
van leiderschap, cultuur en proces. Als één van
deze aspecten ontbreekt, is een Lean traject
een stuk minder succesvol.'

Martijn: 'Slim & Slank is onze taal geworden.
Het motiveert medewerkers om het beter te doen
voor de cliënt. Met dit traject hebben we de basis
gelegd voor een blijvende verbetercultuur.'

Zorgspectrum is in 2011 gestart met het programma Slim & Slank. Aanleiding was het
volgende vraagstuk dat binnen de instelling speelde: 'Hoe kunnen we de beschikbare
middelen binnen Zorgspectrum effectief inzetten om waarde voor onze cliënten toe te
voegen?' Continu Verbeteren is het doel van Slim & Slank.
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Vier jaar na start van het programma zijn mooie resultaten behaald op cliënt-,
medewerker- en organisatieniveau. Uit metingen van Zorgspectrum blijkt dat:

De productiviteit is
gestegen met 8%

Cliënten 16% meer
eigen regie ervaren op
de zorg die zij ontvangen
dan voorheen

De cliëntgebonden
tijd is toegenomen
met één kwartier per
dienst van 8 uur

Cliënten een toename van
11% in aandacht ervaren

Zorgspectrum is een zorginstelling ten zuidwesten van Utrecht, met
locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen. Zorgspectrum richt zich op
het verlenen van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan
ouderen. De instelling telt ongeveer 1600 medewerkers (800 FTE), 700
vrijwilligers en 2490 cliënten (waarvan 1288 intramuraal en 1202 thuiszorg).
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Aanpak Slim & Slank
Het programma Slim & Slank is gestart met medewerkersbijeenkomsten om
medewerkers mee te nemen in het Slim & Slank gedachtegoed. Afdelingshoofden
werden getraind in Lean theorie, aanpak en doelen van Slim & Slank en hun eigen rol
daarin. Zorgmedewerkers hebben middels een interactief spel kennisgemaakt met de
Slim & Slank principes.
Na de introductiebijeenkomsten hebben afdelingshoofden teamsessies georganiseerd
om knelpunten te verzamelen en op te pakken. De afdelingshoofden, tevens de eigenaren
en trekkers van het Lean traject, werden daarbij gedurende zeven weken begeleid door
een interne en een externe coach.

Martijn: 'Medewerkers dragen verbeteringen aan
voor knelpunten die ze zelf ervaren. Om deze
knelpunten op te lossen gaan ze zelf in gesprek met
cliënten. Dat heeft bijgedragen aan het succes.'

Mirjam: 'We hebben prijzen uitgedeeld aan medewerkers met de
beste ideeën voor de oplossing van knelpunten. Dat zorgt voor
een spin off: mensen gaan erover praten en voelen de ruimte om
zelf verbeterideeën aan te dragen en uit te voeren.'
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Tijdens het Lean traject werd de tijdsbesteding, medewerkerstevredenheid en
klanttevredenheid gemeten en besproken tijdens dagstarts. Door visueel management
en verbeterborden werden concrete resultaten van de verbeterideeën zichtbaar en zijn
de verbeteracties geborgd. Dit motiveert de teams om door te blijven gaan met het
signaleren en oppakken van knelpunten: Continu Verbeteren!
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De goede ervaringen met de Lean verbetertrajecten in de teams leidt ertoe dat steeds
meer afdelings- en locatie-overstijgende knelpunten worden opgepakt. Een voorbeeld
van zo'n grootschalig project is 'Tijd voor zorg'.

Project: Tijd voor zorg
	
Met dit project is per team gekeken hoe werkzaamheden worden gepland
in de tijd en hoe dit eventueel anders kan.
	
Eén van de concrete resultaten is dat medewerkers in samenspraak
met cliënten looproutes hebben ontwikkeld voor het ondersteunen van
cliënten bij het opstaan en douchen. Cliënten weten nu beter waar ze
aan toe zijn en het aantal 'belletjes voor hulp' naar de zorgverlener is
aanzienlijk verminderd. Medewerkers voelen minder druk en werken
efficiënter. Er zijn minder piekmomenten en verstoringen.

De uitdagingen
Bij Continu Verbeteren kan en moet het altijd beter. Het 'levend houden' van Slim & Slank
is binnen Zorgspectrum geborgd door een aantal afgesproken kaders:
	In elk project worden Lean middelen toegepast, zoals operationeel en visueel
management;
	Elk team werkt Slim & Slank en is bezig met de vraag hoe zij zo effectief mogelijk
waarde kan toevoegen voor de cliënt;
	Iedere teamleider heeft kennis van Lean en draagt dit uit, past Lean elementen toe in
zijn/haar team en laat voorbeeldgedrag zien.
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Succesfactoren
De volgende succesfactoren hebben volgens Mirjam en Martijn bijgedragen aan de
positieve resultaten van Slim & Slank en geven zij als tips mee aan andere zorginstellingen
die met Lean willen starten:
Vier je
successen

Pak quick wins
meteen aan

Gebruik
praktische taal

Zorg voor aanjagende
leidinggevenden

Doe het samen
(met je medewerkers)

Leiderschap!

Verbind de doelstelling
van het programma
aan je primaire
doelstelling
(we willen betere
zorg voor de cliënt
en NIET besparen)

En vooral: gewoon doen en starten!

Mirjam: 'Als bestuurder heb je een stimulerende en activerende rol in het Lean denken en
doen. Steeds vanuit de gedachte 'we doen dit zodat de cliënt er beter van wordt'. Vanuit
vertrouwen geef je afdelingshoofden en medewerkers de regelruimte om zelf knelpunten
te signaleren en aan te pakken. Deze regelruimte en het gebruiken van een heldere taal
(waar willen we naartoe?) dragen eraan bij dat Lean een succes wordt en blijft!'
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6. Visie Morgens op Lean
		
Lean Leiderschap, Lean in Teams en Lean in Projecten zijn
cruciale elementen in een Lean Organisatie.
Lean leiderschap
Een Lean Organisatie vraagt om Lean Leiders. Leidinggevenden die richting geven,
zich ten dienste stellen van de medewerkers en het goede voorbeeld geven.
> Richting geven
In een succesvolle Lean Organisatie zijn de missie, visie en strategie
van de organisatie duidelijk geformuleerd en gecommuniceerd.
De stip op de horizon (True North) is bij alle medewerkers bekend,
is betekenisvol en wordt breed gedragen.
Organisatiedoelstellingen zijn vertaald naar team en individuele
doelstellingen. Iedereen begrijpt waar hij/zij aan bijdraagt.
> Dienend leiderschap
Dienende leiders stellen zich ten dienste van de mensen op de werkvloer. Ze richten zich op
het bevorderen van gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van de medewerkers.
Termen als authenticiteit, bescheidenheid, verantwoordelijkheid geven, vergeving,
waardering en moed komen hierbij veelvuldig aan de orde. In een Lean Organisatie is het
van groot belang dat medewerkers in staat worden gesteld zich te ontwikkelen,
te verbeteren en verantwoordelijkheid te nemen.
> Voorbeeldgedrag
	Doe als leidinggevende niet alles zelf, laat los, ga op je handen zitten;
Stimuleer medewerkers om buiten gebaande paden te treden,
nieuwe dingen te doen en te leren;
	Laat medewerkers (zelf) tot inzichten komen door ze de juiste vragen te stellen;
	Zorg dat je als leidinggevende zelf ook leert en laat zien dat je leert.
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Lean in projecten
Lean in Projecten gaat over het projectmatig naar procesverbetering kijken. Hoe loopt
een proces, waar zitten knelpunten en wat zijn de oorzaken van deze knelpunten?
Om van daaruit tot verbetering te komen. Binnen Lean in Projecten kunnen grofweg
twee stromingen onderscheiden worden:
> Six Sigma
Six Sigma is een verbetermethodiek waarin gestructureerd en analytisch naar processen
gekeken wordt. Grondoorzaken van knelpunten worden herleid met behulp van
statistische analyses. De kern van deze verbetermethodiek is het, op basis van feiten,
reduceren van spreiding in het proces door het doorvoeren van verbeteringen.
> Kaizen
Kaizen is het Japanse woord voor Continu Verbeteren. Een Kaizen is een
medewerkerssessie, van enkele uren tot een week, gericht op het wegnemen van
verspillingen in processen. Een Kaizen is wat laagdrempeliger dan Six Sigma. Er wordt
beperkt gebruik gemaakt van statistische analyses en met name een beroep gedaan op
gezond verstand bij het analyseren en optimaliseren van processen.
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Lean in Teams
Een Lean Team is dagelijks, in kleine stapjes, bezig met het verbeteren van het eigen
werk vanuit het perspectief van de klant. Medewerkers weten wat de klant wenst,
herkennen verspillingen in het dagelijks werk en zijn in staat zelfstandig verbeterideeën
aan te dragen en op te pakken. Zij weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en nemen
die verantwoordelijkheid ook.
> Kenmerken van een Lean Team
In Lean Teams komen de instrumenten op de werkvloer tot leven. Het gaat dan om:
Rust Reinheid Regelmaat. Structuur en orde op de werkplek met behulp van 5S;
Visueel management. Het zichtbaar maken van dat wat er toe doet voor een team:
- Werkvoorraden;
- Team Prestatie Indicatoren;
- Verbeterinitiatieven;
Dagstarts / weekstarts;
Standaardisatie.
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Lean in Projecten en Lean in Teams versterken elkaar
In Lean Teams lopen medewerkers soms tegen procesproblemen aan die zij niet zelf
kunnen oplossen. Dan is het nodig om deze procesproblemen projectmatig aan te
pakken. Andersom, uit deze Lean Projecten komen verbeteringen naar voren die teams
in het dagelijks werk kunnen uitvoeren. De operationele sturing van een Lean Team leent
zich uitstekend om de betreffende verbeteringen onder de aandacht te brengen en te
borgen. Lean Leiderschap is de verbindende schakel tussen Lean in Teams en Lean in
Projecten. Lean Leiderschap versterkt en faciliteert de onderlinge uitwisseling.

Lean in Teams

Lean
Leiderschap

Lean in Projecten
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7.
		

Wat Lean kan betekenen voor
de langdurige zorg
Recente ontwikkelingen
De organisatie van de langdurige zorg is meer dan ooit aan verandering onderhevig.
Een greep uit de belangrijkste trends:
	Decentralisatie van de zorg: meer samenwerkingsverbanden en een
toenemende behoefte aan inzicht en transparantie in prestaties door de
contractering van zorg door gemeenten;
	Zelfsturende teams: medewerkers die eigen verantwoordelijkheid nemen en
leidinggevenden die coachen in plaats van aansturen;
	Kwalitatief de beste en meest cliëntvriendelijke zorg tegen zo laag mogelijke kosten;
Van 'zorg voor' naar 'zorgen dat': meer focus op zelfredzaamheid van cliënten.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat instellingen met een diversiteit aan vragen zitten:

Tegen welke tarieven
kan en wil ik zorg
leveren? En hoe zorg ik
ervoor dat onze tarieven
concurrerend blijven?

Hoe zorg ik ervoor dat
zorgregistratie en declaratie juist,
volledig en tijdig gebeurt?

Welke rapportages moet ik wanneer
aan wie opleveren? Hoe wissel ik
gegevens uit? En hoe ga ik om met
verschillen tussen gemeenten?

Hoe bewaak ik de kwaliteit van zorg? Wat zijn de eisen van
gemeenten en van de zorgverzekeraars? En hoe stellen we
hierin de wensen en eisen van onze cliënten centraal?
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Hoe maken we
maximaal gebruik
van mantelzorgers?

Hoe maak ik optimaal
gebruik van nieuwe
verwijzers zoals gemeenten
en wijkverpleegkundigen?

Bevorderen van zelfredzaamheid van
cliënten, hoe doe je dat? Wat hebben onze
medewerkers daarvoor nodig?
Hoe bevorder ik het zelfsturend
vermogen van onze teams? Wat hebben
onze medewerkers daarvoor nodig?
Wat heb ik hier zelf voor nodig?

De mogelijkheden met Lean
De hoge mate van veranderingen vragen om zorginstellingen die wendbaar zijn en snel in
kunnen spelen op de laatste ontwikkelingen. Wij lichten een greep aan mogelijkheden toe
waarbij Lean zorginstellingen kan ondersteunen.
Zelfsturende teams
Een succesvol zelfsturend team ontstaat niet vanzelf. Medewerkers moeten eigen
verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en leidinggevenden moeten leren los te laten.
Lean helpt management en medewerkers om succesvolle zelfsturing te realiseren:
	Doelstellingen en prestaties worden tot op medewerkersniveau inzichtelijk gemaakt.
Hierdoor weten medewerkers waarvoor ze verantwoordelijk zijn en zien ze op dagbasis
of ze het goed doen;
	Visueel management, zoals prestatie-, verbeter- en activiteitenborden, biedt
medewerkers continu inzicht in wat er van hen wordt verwacht en stelt hen in staat werk
onderling te verdelen;
	Met behulp van dagstarts en verbeterborden leren medewerkers zelfstandig knelpunten
te herkennen en verbeteringen te realiseren;
	In dagstarts leren zij ook dat ze van elkaar kunnen leren, elkaar op een juiste manier
aanspreken en verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten;
	Een leidinggevende kan steeds meer coördinerende taken loslaten doordat medewerkers
beter in staat zijn hun eigen werkzaamheden te organiseren en verbeteren;
	Een leidinggevende krijgt daardoor meer tijd om medewerkers optimaal te faciliteren
en coachen. Met als resultaat dat medewerkers blijven leren en zichzelf en hun
werkzaamheden continu blijven verbeteren.
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Decentralisatie
Als zorginstelling wil je er zeker van zijn dat je gemaakte kwaliteits- en
productieafspraken nakomt. Bovendien vragen stakeholders zoals gemeenten en
zorgverzekeraars om inzicht en transparantie in de geleverde zorg.
Lean helpt management en medewerkers om:
	Het gesprek aan te gaan met cliënten en andere stakeholders om kwaliteits- en
productiviteitswensen en eisen op te halen;
	Deze klantwensen en eisen voor iedereen inzichtelijk te maken met behulp van visueel
management op de werkvloer;
Op dagbasis inzicht te hebben in productiviteit en kwaliteit van zorg;
	Knelpunten direct te signaleren tijdens dagstarts op het moment dat prestaties
achterblijven;
	Snel te anticiperen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken met de diverse
stakeholders worden nagekomen;
	Administratieve lasten te reduceren door eenvoudige verspillingen zelfstandig te
verwijderen en complexere verspillingen te verwijderen met behulp van een Kaizen;
	In één keer goed te rapporteren aan stakeholders omdat dankzij standaardisatie
tijdige, juiste en volledige administratie plaatsvindt.
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Beste zorg tegen zo laag mogelijke kosten
Om als instelling bestaansrecht te behouden, is het noodzakelijk om de beste zorg tegen
zo laag mogelijke kosten te bieden.
Lean helpt management en medewerkers om:
	Klantwensen op te halen en voor iedereen inzichtelijk te maken op de werkvloer;
	Verspillingen te signaleren in het dagelijks werk die niet bijdragen aan deze
klantwensen en deze verspillingen weg te nemen met behulp van praktische tools
(zoals dagstarts en verbeterborden) waardoor kleinere kwaliteitsverbeteringen worden
gerealiseerd;
	Grotere knelpunten te signaleren, welke projectmatig (in een Kaizen of met
behulp van Lean Six Sigma) opgepakt kunnen worden zodat ook grootschalige
kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd;
	Deze cultuur van Continu Verbeteren in te bedden in de organisatie waardoor ook in
de toekomst iedere dag, stap voor stap, betere kwaliteit van zorg wordt geboden aan
cliënten tegen lagere kosten.
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Van 'zorg voor' naar 'zorgen dat'
Cliënten willen onafhankelijk zijn van anderen en zelf de regie over hun leven voeren.
Daarnaast moeten instellingen met minder mensen en geld meer mensen helpen.
Het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten is dus om meerdere redenen een
ontwikkeling waar zorginstellingen niet omheen kunnen.
Lean helpt management en medewerkers om:
	Het gesprek aan te gaan met cliënten om wensen ten aanzien van zelfredzaamheid op
te halen;
	Inzichtelijk te maken waar specifieke cliënten staan en hoe zij zich ontwikkelen ten
aanzien van zelfredzaamheid;
	Op dagbasis met elkaar te bespreken welke acties nodig zijn om de zelfredzaamheid
van specifieke cliënten te vergroten en te sturen op de voortgang van deze acties;
	Op dagbasis van collega's te leren door het uitwisselen van tips tussen collega's en het
stellen van hulpvragen aan elkaar;
	Snel te worden geholpen door management, coach en collega's als zij vastlopen in hun
gesprekken met cliënt en mantelzorger.
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8.

Vooruitgangskracht volgens Morgens
Morgens: verbindt en verbetert
Onze klanten bellen ons als ze begeleiding nodig hebben bij verbeteren. Om beter
te presteren, om te excelleren. Om medewerkers handvatten te bieden om meer
verantwoordelijkheid te nemen, effectiever te werken en meer plezier in hun werk te
krijgen. Om leidinggevenden weer grip op hun mensen en prestaties te geven.
Onze medewerkers begeleiden organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren
van processen, samenwerking, prestaties en structuur. Van kleine processen op een
afdeling tot grote ketensamenwerkingsprojecten. We zijn meer doeners dan adviseurs:
wij begeleiden verbetertrajecten waar klanten zelf de regie over hebben en ondersteunen
bij de implementatie van verbeteropties. Dikke rapporten schrijven wij niet.

Continu verbeteren
Wij dragen bij aan een cultuur van Continu Verbeteren door het integreren van hard en
zacht. Dit doen we in onze aanpak: om verbeterpotentieel te ontdekken maken we de
bestaande situatie inzichtelijk en feitelijk en werken we gestructureerd van A naar B.
Met sprankelende werkvormen betrekken we mensen en komen ze in beweging. Daarbij
stimuleren wij verbinding tussen de mensen met wie wij bij onze klanten werken. De
mens staat bij ons altijd voorop, directielid, teamleider of medewerker. We vinden dat
veranderen leuk en inspirerend mag zijn.
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Hard en zacht
Hard en zacht zien we ook terug in de resultaten die wij met onze klanten realiseren:
verbeterde processen, lagere kosten, tevredener klanten, meer structuur,
professionaliteit en resultaatgerichtheid en betere samenwerking, versterkte onderlinge
relaties en meer lol. Opdrachtgevers kiezen voor ons, omdat zij graag werken met onze
mensen. Omdat wij enthousiast, betrokken, resultaatgericht en samenwerkend zijn.
En wij verwachten dat onze klanten participerend zijn en een open samenwerking
opzoeken. Zonder dat lukt het ons niet.

Vooruitgangskracht.

morgen
sterker
zijn dan
vandaag

Organisaties willen zich continu aanpassen aan de eisen
van hun omgeving. Betere prestaties leveren tegen lagere
kosten. Omgaan met steeds kritischere klanten. Reageren
op incidenten die in de media groot worden gemaakt. Onze
klanten in zorg, openbaar bestuur en de financiële wereld
ervaren dagelijks de druk om de omgeving bij te benen.
Al 12 jaar ondersteunen wij deze organisaties, die
voortdurend in de spotlights van de samenleving staan,
bij verbetertrajecten. Wij begeleiden teams bij het
verbeteren van processen, samenwerking en prestaties.
Samen maken we organisaties fitter en vergroten wij
het probleemoplossend vermogen van organisaties.
Het slagvaardig maken van organisaties, noemen we
werken aan 'Vooruitgangskracht'. Zodat ze weer klaar
zijn voor de uitdagingen van morgen.
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9.

De auteurs
Frank van Berkel
Frank heeft in 2001 Morgens opgericht en is partner. Hij is
binnen Morgens verantwoordelijk voor de zorgsector en
heeft een groot aantal Lean (transitie)projecten begeleid.

Jorien Zegers
Jorien is werkzaam als Lean Coach en Project Manager
bij Morgens. Zij ondersteunt organisaties bij het
optimaliseren van processen en het ontwikkelen en
implementeren van nieuwe (Lean) werkwijzen. Zowel
in het publieke als private domein. Op dit moment
werkt Jorien als Lean Coach bij een ziekenhuis.
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Nadine Keunen
Nadine heeft Beleid en Management in de
Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
gestudeerd en daarnaast praktijkervaring opgedaan als
adviseur bij organisatieveranderingen in verschillende
(zorg)instellingen.

Rob Stinenbosch
Rob is een ervaren organisatieadviseur op het gebied
van bedrijfsvoering en procesmanagement, zowel in het
publieke als private domein. Zo is hij in de zorgsector
betrokken geweest bij het optimaliseren van de WMOaanvragen bij gemeentes en bij de optimalisatie van
inkoopprocessen van zorginstellingen.
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Contact?
Wilt u meer weten over Morgens
of over Lean Transitie in de Zorg?
Neem dan contact op
met Frank van Berkel:
vanberkel@morgens.nl
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Morgens
Kanaalpark 140
2321 JV LEIDEN
071 - 3313 640
www.morgens.nl

