
Lean begint bij een fundamenteel begrip van klantwaarde. Deze waarde moet in 
een gelijkmatige gestandaardiseerde FLOW, precies op tijd (JIT), zonder fouten 
(Six Sigma), in de kortst mogelijke doorlooptijd, tegen zo min mogelijk verspilling 
aan de klant geleverd worden. Lean is erop gericht door continu de fl ow te 
verbeteren door verspilling, ongelijkmatigheid en spanning in de waardestromen 
te elimineren binnen de afdeling, de gehele organisatie en de totale keten. 

Dit laatste is de grootste uitdaging in het hedendaagse bedrijfsleven. Succesvolle 
organisaties hebben met elkaar gemeen dat het ze lukt om mensen mét elkaar 
te laten werken aan het bedrijfsdoel dwars door afdelingen heen. Het bedrijf 
beweegt als geheel; management, middenkader en uitvoering zijn volledig op 
elkaar afgestemd. Ze organiseren hun strategisch plan en implementatieproces 
met behulp van de Japanse Hoshin Kanri methode. Een cyclisch plannings- en 
managementconcept dat wordt toegepast op alle niveaus, ook wel Lean policy- 
of strategy deployment genoemd. De Hoshin Kanri aanpak is een fundamentele 
pijler van een lerende organisatie. Dit is de methode waarmee een steeds hoger 
Lean niveau gerealiseerd wordt. 

Hoshin Kanri
Totaal Plan Lean aanpak. Top down én bottum up!



De verbinding
Door PDCA’s op alle niveaus binnen het bedrijf (directie, management, middenkader 
en werkvloer) toe te passen wordt planning en implementatie een proces van de totale 
organisatie. Door een concreet afstemmingsproces, “Catchball” genoemd, stroomt de 
strategie als een waterval langs de management ladder waarbij iedere PDCA cyclus 
verbonden is met een lager gelegen cyclus. Hierbij gooit het management de bal met 
doelstellingen en gewenste resultaten naar zijn team. Zij gooien de bal terug met de 
mogelijkheden die ze zien. De manager reageert hier weer op totdat overeenstemming is 
bereikt. 

Een van onze klanten, KLM catering service, deelt zijn ervaring: “Deze samenhang 
gezamenlijk formuleren en inzichtelijk maken resulteerde in een feitelijke verbinding tussen 
de verschillende afdelingen maar we hebben ook voor het eerst het gevoel deel uit te 
maken van één organisatie!”

Resultaat door Reviews
Goede plannen vanuit een visie en missie geformuleerd en met elkaar in verbinding is 
slechts het begin. Het gaat om de uitvoering, het leren van de resultaten en bijsturen. Het 
risico dat de waan van alle dag het overneemt is bekend. Reviews worden ingezet om niet 
in deze valkuil terecht te komen of om hier uit te breken.

CRAFT Lean Management
CRAFT Lean Management, opgericht in 1984, is de meest ervaren Lean specialist in 
Nederland in het toepassen van de Lean principes. Lean leren is Lean doen! CRAFT 
verzorgt Lean trainingen, begeleidingstrajecten en Lean interim management. CRAFT 
onderscheidt zich door direct resultaat voor haar klanten en blijvend continu verbeteren.

Het Hoshin Kanri Proces
Hoshin Kanri structureert organisatie-leren. De sleutel van organisatie-leren is processen 
continu verbeteren en problemen ontdekken en oplossen. Dit klinkt eenvoudig, de 
uitvoering van Hoshin Kanri vraagt echter om heel gericht, precies en concreet te zijn. 
Dit is een van de meest fundamentele leerprocessen die wij ondernemingen hebben zien 
door maken. Door ieders betrokkenheid is het draagvlak groot. De ambities zijn hoog 
maar realistisch. Achter de geformuleerde doelen gaan gedegen plannen- en oorzaak 
analyses schuil, waarbij veel aandacht bestaat voor het borgen en standaardiseren van 
resultaten. Er is een sterke samenhang en logica tussen strategie, fi nanciële indicatoren, 
procesindicatoren en projecten in de organisatie. Tenslotte het allerbelangrijkste: de 
implementatie van Lean middels Hoshn Kanri is ongelofelijk effectief!

Instrumenten voor Hoshin Kanri
Kenmerkend en cruciaal voor succes van Hoshin Kanri is een gestandaardiseerde, 
visueel krachtige rapportage en projectmanagement structuur. Hoshin Kanri gebruikt de 
Cyclus van Deming: Plan-Do-Check-Act (PDCA). Het belangrijkste format 
daarin is Toyota’s A3-Problem-Solving-report waarin het op de 
juiste manier doorlopen van de Plan-Do-Check-Act cyclus door 
een multidisciplinair team wordt geborgd. Daarnaast is een 
belangrijk instrument de Fukuda’s X-matrix. De X-matrix legt de 
relatie tussen strategie, verbeterprojecten, procesindicatoren 
en fi nanciële resultaten. Het borgt dat aan relevante 
procesindicatoren afgelezen kan worden of acties succesvol zijn 
en wat de bijdrage daarvan is op het fi nanciële resultaat.
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