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AFHALEN EN BEZORGEN VAN PAKKETTEN 
VERHOEVEN B.V.  

Deze casus is een aanvulling op hoofdstuk 6 uit De complete consultant van Eric Mooijman. 
Hierin zijn diverse kwalitatieve en kwantitatieve/statistische analysemethoden toegepast.
De case is ontwikkeld door Lean Six Sigma-consultant Bert van Eekhout.1 Lean Six Sigma 
Master Black Belt. Met zijn bureau Van Eekhout Consulting adviseert hij klanten over Lean 
Six Sigma procesoptimalisatieprogramma’s en verzorgt hij Lean en Six Sigma certificerings-
trainingen.2

Verhoeven is een pakketbezorgbedrijf dat staat voor een uitdaging: de winst is onvoldoende om 
de activiteiten te kunnen continueren of om te kunnen groeien. Verhoeven biedt particulieren en 
kleine bedrijven een pakketbezorgservice en is gespecialiseerd in pakketten tot 25 kilogram. Het 
bedrijf hanteert een kortingsbeleid, waarbij de volledige prijs van de bezorging wordt terugbe-
taald, als de pakketlevering 15 minuten te laat wordt geleverd. Op het eerste gezicht lijkt het 
probleem eenvoudig en met gezond verstand, herkenning en intuïtie op te lossen, namelijk door 
het beter plannen en aansturen van de bezorgingen van de pakketten of door het omzeilen van 
drukke verkeersmomenten. Ook de keuze voor andere verzendlocaties of andere transportmidde-
len, kunnen soelaas kunnen bieden. 

In de afgelopen tijd zijn meerdere van deze opties uitgeprobeerd, maar zonder noemenswaar-
dig resultaat. Het probleem is toch weerbarstiger: er zijn veel variabelen en er is veel data om te 
onderzoeken. Het is tijd voor een grondigere aanpak en het bedrijf besluit tot de inzet van een 
Lean Six Sigma (LSS) aanpak onder leiding van een LSS Black Belt. Met deze aanpak wordt data 
van het bezorgproces verzameld en geanalyseerd met statistische technieken. Het doel hiervan 
is om de root cause van het probleem te vinden en de meest effectieve oplossing voor het bezorg-
probleem en de vertragingen. 

Het bezorgproces en de knelpunten

Verhoeven heeft 2 locaties, Stad en Voorstad, die elk klanten binnen een straal van 40 kilometer 
bedienen met leveringen per vrachtwagen of fiets. Klanten krijgen een tijdvenster van 15 minuten, 
waarbinnen het pakket wordt afgeleverd. Verhoeven rekent klanten € 5 per pakket plus € 1 per 
kg (maximaal 25 kg). Verkoopmedewerkers van Verhoeven ontvangen telefonische leveringsver-
zoeken van klanten. Verladers van Verhoeven plannen de levering. De verladers geven instructies 
aan transporteurs voor leveringen. Om een snelle service te garanderen, plannen de verladers een 
reistijd van minimaal 30 minuten en maximaal 45 minuten, enkele reis, voor elke levering. Bij de 
geldende afspraken, zal een reistijd van meer dan 45 minuten resulteren in een korting, waarbij de 
volledige prijs wordt terugbetaald. Een reistijd van minder dan 30 minuten, resulteert in wachten  
voor de transporteur en dus tot productieverlies. Zie figuur 1 voor deze onder- en bovengrenzen of 
wel proceslimieten.  

De transporteur reist van de verzendfaciliteit naar een klant om een pakket af te leveren. De trans-
porteurs keren na elke levering rechtstreeks terug naar de verzendfaciliteit. Transporteurs sturen 
pakbonnen naar de verladers en wekelijks sturen transporteurs facturen voor hun werkzaam-
heden naar de administratie van Verhoeven. Verhoeven betaalt de transporteurs alleen voor de 
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heen-en-terug reis en de inactieve tijd op de bestemming van de klant. De controller van Verhoe-
ven heeft de variabele kosten van de transporteur voor bezorging en inactieve tijd berekend op  
€ 7,50 / uur voor fietsen en € 15,00/uur voor vrachtwagens. Alle andere kosten (algemeen en ad-
ministratief) zijn vastgesteld op € 5.000 per week. Leveringen vinden plaats van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Samengevat betreft het de volgende data en berekeningen: 

Opbrengst  = 5 + gewicht in kg
Kosten fiets  = 7,5 * (reistijd/60) * 2 + ((30 – reistijd) of 0) * 7,5 + korting (0 of opbrengst)
Kosten vrachtwagen  = 15 * (reistijd/60) * 2 + ((30 – reistijd) of 0) * 15 + korting (0 of opbrengst)
Marge  = opbrengst - kosten
Wachttijd = 30 – reistijd

De verkoopmedewerkers van Verhoeven zagen op een gegeven moment een opvallende toename 
van klachten over de tijdigheid van leveringen. Als reactie daarop kregen verkoopmedewerkers 
de opdracht om klanten te herinneren aan het prijskortingsbeleid van Verhoeven. Daarnaast is er 
een korte enquête naar een kleine groep vaste klanten gestuurd. De enquêteresultaten onthul-
den een waardering voor prijskortingen, maar de klanten gaven toch de voorkeur aan een tijdige 
leveringen binnen het beloofde 15 minuten venster. De CEO en eigenaar van Verhoeven, Bart 
Evers, maakt zich zorgen over klanttevredenheid en winstgevendheid. Hoewel de financiële re-
sultaten het afgelopen jaar redelijk waren, gelooft Bart dat het huidige rendement op de verkoop 
(Return on Sales, ROS) van 10% moet stijgen, tot meer dan 20%, om de activiteiten te kunnen 
continueren en meer dan 30% om het bedrijf te laten groeien. Bart wil weten hoe hij de ROS van 
het bedrijf kan verhogen, mét behoud of verhoging van de klanttevredenheid. De afgelopen 12 
maanden had Verhoeven gemiddeld per maand de volgende bedrijfsresultaten:

Verkoop      € 64.000
Kosten door kortingen bij te laat leveren  € 11.000
-------------------------------------------------------------------------------------
Verkoop na kortingen     € 53.000
Kosten voor ritten in het veld (variabel)   € 21.000
Kosten voor wachttijd Transporteur (variabel)  €   5.600
-------------------------------------------------------------------------------------
Brutomarge      € 26.400
Algemeen en administratief (vast)    € 20.000
Winst voor belastingen     €   6.400

Aanpak voor probleemanalyse en genereren van oplossingen
In het verleden zijn al verschillende oplossingen geprobeerd. Bart Evers vindt dat het tijd is om 
het vraagstuk grondiger aan te pakken. Voor de aanpak van dit vraagstuk is daarom dit keer de 
Lean Six Sigma DMAIC methode (LSS DMAIC) gebruikt. De methode bestaat uit de fasen Define,  
Measure, Analyze, Improve en Control. De eerste stap is het onderzoeken van het probleem, 

Figuur 1 Lean Six Sigma-notie van een onder- en bovengrens van een proces, hier in minuten reistijd.
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het proces en de klantwensen (Define). De tweede stap is het verzamelen van procesdata, het 
beschrijven van het totale proces en het analyseren van dit proces (Measure). Daarna wordt de 
procesdata met statistische methoden geanalyseerd (Analyze). Na de analyse, is het mogelijk 
oplossingen te genereren, te selecteren en in te voeren (Improve). Na deze verbeterslag volgt 
een fase om de ingevoerde oplossingen en de resultaten te monitoren, bij te stellen en te borgen 
(Control). 

Define

Op basis van de hierboven beschreven probleemstelling is een Charter opgesteld. Een Charter 
is een opdracht voor een DMAIC-verbeterteam. De belangrijkste elementen in een Charter zijn: 
Projectnaam, Opdrachtgever, Projectleider, Probleemstelling, Doelstelling, Projectbegrenzing en 
Benefits Case. Hieronder is de Charter voor de Verhoeven case uitgewerkt: 

Define: charter 

• Projectnaam: Reduceren kosten en korting bij Verhoeven 
• Opdrachtgever: Bart Evers, CEO 
• Projectleider: Black Belt
• Probleemstelling: De kosten voor de wachttijd van de ingehuurde Transporteur en de kosten 

van de korting bij te laat leveren resulteren in te hoge operationele kosten waardoor de bruto-
marge en Return on Sales (ROS) onder druk staan.

• Doelstelling: Verlaag de kosten voor wachttijd en korting met 80% 
• Project begrenzing: Kostenbeheersing in het transportproces valt binnen het project. Het ver-

groten van de omzet door bijvoorbeeld aanpassingen in de service valt buiten het project.
• Benefits Case: De kosten voor wachttijd bedragen gemiddelden € 5.600 per maand. De kosten 

voor korting bedragen gemiddeld € 11.000 per maand. Samen is dit € 16.600 per maand. Door 
deze kosten met 80% oftewel € 13.280 terug te brengen, resteert een bedrag van € 3.320. De winst 
voor belasting stijgt daardoor naar € 19.680, zodat Return on Sales op ruwweg 30% uitkomt.

Define: process map 

De volgende actie in de Define stap, is het beschrijven van het proces. Het afbeelden van het 
proces heeft bij LSS DMAIC vooral tot doel, een eerste beeld te krijgen van mogelijke knelpunten. 
De afbeelding wordt gebruikt om met de kenners van het proces, de zwaktes in de volgorde, de 
opdeling en toedeling van processtappen te analyseren. Afhankelijk van de vraagstelling is soms 
een globale afbeelding voldoende, andere keren is een gedetailleerd processchema nodig.  
In dit geval is gekozen voor een globaal beeld met behulp van het Supplier-Input-Process-Output- 
Customer procesmodel (SIPOC). Zie figuur 2.

Define: voice of the customer 

De Voice of the Customer betreft het onderzoek naar de klantwensen en -eisen. Belangrijk is daar-
bij vast te stellen, wie precies die klanten zijn en in welke segmenten klanten zijn in te delen. 
Vervolgens kan informatie over eisen en wensen worden verzameld, waarbij de representatieve 
stem van de klant (voice of the customer) steeds het startpunt is. Op basis van deze eisen en wen-
sen kunnen dan eventuele verbeteringen vast gesteld worden. Uit de eerder genoemde klanten-
quête was al gebleken, dat klanten liever het pakket op tijd in huis hebben, dan dat zij korting 
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krijgen op de bezorgprijs. In deze fase van het project wordt van de LSS Black Belt een critical 
mindset verwacht en moet hij de bestaande klachten over tijdigheid goed onderzoeken. In welke 
periode kwamen ze voor, in welke mate en bij welke klanten? Daarnaast moet hij nagaan of de 
enquête juist is opgesteld: was de vraagstelling scherp genoeg, is de responsgroep voldoende 
representatief, zijn klanten in segmenten in te delen en hoe goed doet Verhoeven het ten opzich-
te van concurrenten, etc.?

Measure: visgraatdiagram

In de Measure fase wordt gezocht naar de karakteristieken van het proces en het vraagstuk. Voor-
dat naar data gezocht wordt, is het dan verstandig eerst een opsomming van mogelijke oorzaken 
in beeld te krijgen. Dit kan met behulp van een visgraatdiagram, waarbij naar oorzaken en ach-
terliggende oorzaken wordt gezocht, bij voorkeur met behulp van de indeling: Materiaal, Middel, 
Mens, Methode, Meting en Omgeving. Zie figuur 3.

Figuur 2 Procesbeschrijving volgens het Supplier-Input-Process-Output-Customer model.  

Figuur 3 Probleemanalyse volgens de Visgraatdiagram-methode
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Measure: data verzamelen

Met het visgraatdiagram en de procesafbeelding, wordt bepaald van welke van de oorzaken 
of oorzaakfactoren (X-en) het nodig is om data te verzamelen voor nadere analyse. Vervolgens 
wordt met een Data Collectieplan het bovenliggend of meta-niveau van iedere X beschreven. In fi-
guur 4 is een deel van het Data Collectieplan weergegeven. De rubriek “type” heeft betrekking op 
het soort data dat verzameld en geanalyseerd moet worden. Een voorbeeld van nominale data is: 
wel/niet op tijd. Een voorbeeld van continue data is de tijdsduur in minuten. Inzicht in het soort 
data is van belang, omdat per data-soort een andere statistisch analysemethoden nodig is.

Op basis van de eerste analyses van het probleem en het proces, lijken in ieder geval de volgende 
factoren van belang: Stad of Voorstad, Tijdstip van de dag, Vervoersmiddel, Gewicht, Afstand, 
Reistijd, Snelheid en Dag. Deze factoren worden nader onderzocht met statistische technieken. 
De gegevens van 50 orders zijn door de verlader verzameld. Op ieder orderdocument staat de 
locatie, het tijdstip, het gewicht, het afleveradres en de dag van de week. Het vervoersmiddel 
wordt doorgaans gekozen op basis van beschikbaarheid, verwachte verkeersdrukte en afstand. 
De afstand is bepaald op basis van locatie en afleveradres. De reistijd is geklokt. De snelheid is 
berekend met de afstand en de reistijd. In figuur 5 is een deel van het bestand weergegeven.

Figuur 4 Data Collectieplan

Figuur 5 Gegevensbestand

Het gegevensbestand is gebaseerd op de situatie zoals die nu is. De reistijd is soms langer dan 
45 minuten en andere keren korte dan de 30 minuten, die aan de klant als ondergrens wordt 
doorgegeven. Het gegevensbestand roept een aantal vragen op over reistijd en snelheid, die in de 
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Measure fase allereerst met grafieken worden geanalyseerd, zoals:
• Is de fiets vaker te laat dan de wagen?
• Is de wagen vaker te vroeg dan de fiets?
• Is de gemiddelde reistijd van de wagen korter of langer dan die van de fiets?
• Varieert de reistijd van de wagen meer dan de reistijd van de fiets?
• Heeft het gewicht invloed op de snelheid van de fiets en/of de wagen?

Daarnaast roept het bestand vragen op over mogelijke verbanden, zoals:
• Hebben het tijdstip en de locatie invloed op de verkeersdrukte en daarmee op de reistijd?
• Welke invloed heeft het vervoersmiddel, het gewicht en de verkeersdrukte op de reistijd? 
• Is de reistijd te voorspellen op basis van dit gegevensbestand?

Deze verbanden worden in de Analyze fase nader onderzocht met statistische methoden.

Measure: data-analyse met grafieken

In de Measure fase is het verstandig eerst met tijdreeks grafieken, spreidingsgrafieken of histo- 
grammen en puntenwolken te trachten, een eerste inzicht te krijgen in verbanden tussen de  
mogelijke oorzaakfactoren. In het bezorgproces is gekozen voor de volgende analyses (figuur 6,  
7 en 8): 

Figuur 6 Deze tijdreeks grafiek 
toont, dat de bezorgtijden van 
de fiets enkele uitschieters naar 
boven heeft. Uit het patroon van 
de tijdreeksen van de fiets en 
de wagen, is verder niet iets te 
concluderen.

Figuur 7 Dit histogram laat zien, 
dat de snelheid van de fiets lager 
is en minder varieert, dan de 
snelheid van de vrachtwagen en 
daarom mogelijk beter voorspel-
baar is.
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De puntenwolk toont een interessant patroon: de fietssnelheid neemt af, zodra het gewicht van 
het pakket toeneemt. Op de snelheid van de wagen lijkt het gewicht geen invloed te hebben. Dit 
patroon is belangrijk voor de Analyze fase.

Measure: meetsysteemanalyse

De verleiding is groot om te vertrouwen op de beschikbare informatie, vooral als het veel tijd en 
inspanning kost om opnieuw data te verzamelen. Het is echter verstandig, dat de LSS Black Belt 
in de Measure fase, óók de betrouwbaarheid van gebruikte meetsystemen toetst. Het kan name-
lijk voorkomen dat bijvoorbeeld de gebruikte weegschalen, snelheidsmeters of afstandsmeters te 
veel afwijkingen hebben, waardoor de onderzoeksdata onbetrouwbaar wordt. Bij het testen van 
het meetsysteem worden de volgende twee aspecten getoetst: 
• de reproduceerbaarheid: in hoeverre leveren metingen door verschillende personen steeds 

dezelfde waarde op? 
• De herhaalbaarheid: in hoeverre levert een herhaalde meting door 1 persoon met hetzelfde 

meetinstrument, steeds dezelfde waarde op?.  

Het toetsen van een meetsysteem gebeurt standaard met een Gage R&R (Reproducibility & Repe-
atability) test. Gage of Gauge betekent “meetapparaat”. Bij deze test worden standaard 10 eenhe-
den of producten, 2 keer, door 3 verschillende personen gemeten. Vervolgens wordt beoordeeld 
of de variatie als gevolg van het meetsysteem, klein genoeg is ten opzichte van de procesvariatie. 
De variatie mag niet meer zijn dan 9%. 

De gebruikte weegschaal en de geklokte reistijden zijn eerder getest en hebben een variatie die 
binnen de toegestane waarden ligt. Bij de afstandsmeting is dit niet bekend, daarom is in dit 
project getest of de meting van afstand betrouwbaar is. Het resultaat van de Gage R&R voor de 
afstandsmeting van de bezorging geeft aan, dat de variatie van het meetsysteem 7,49% is van 
de totale variatie. Zie figuur 9. Dit valt dus binnen de standaard-norm van 9%. Het meetsysteem 
voor de afstand, Google Maps, voldoet dus. 

Figuur 8 Deze puntenwolk laat 
relaties zien, tussen snelheid 
van de fiets en wagen en het 
gewicht van het pakket
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Figuur 9 Gage R&R scores: de betrouwbaarheid van de meetwijze van de afstand met Google Maps, 
is binnen de marge van 9%

Analyze: statistische analyse

Na de eerste procesanalyse, het globaal bepalen van de oorzaken van de procesverstoringen, het 
toetsen van het belangrijkste meetsysteem, (Google Maps) en het bekijken van de beschikbare 
procesdata, is de eerste conclusie dat: een juiste inschatting van de reistijd van cruciaal belang 
lijkt te zijn, voor het minimaliseren van zowel kortingen als kosten voor wachttijd. Een nauwkeurige 
voorspelling via betrouwbare statistische analyses van de reistijd naar de locatie van de klant, is 
nu nodig, om geen foute en intuïtieve conclusies te trekken. 

Bij die analyse is de volgende redenatie relevant: de verwachte reistijd, is de afstand gedeeld, 
door de verwachte snelheid. De snelheid wordt waarschijnlijk bepaald door het vervoersmiddel, 
het gewicht en de vertraging in het verkeer. De vertraging is mogelijk afhankelijk van het gebied 
of de locatie en het moment waarop het transport plaatsvindt. Zie figuur 10 voor die afhanke-
lijkheden. Als met succes de snelheid kan worden voorspeld, kunnen de reistijd en daarmee de 
aflevertijd nauwkeuriger voorspeld worden. Tevens kan dan het goedkoopste vervoersmiddel 
worden gekozen.

Figuur 10 Overzicht van factoren die de verwacht reistijd bepalen.

Met een regressieanalyse is op basis van de beschikbare data, een model op te zetten voor het 
voorspellen van de verwachte snelheid en daarmee de verwachte reistijd. Regressie-analyse is 
een statistische techniek voor het analyseren van gegevens, waarin (mogelijk) sprake is van een 
specifieke samenhang, ook wel aangeduid als “regressie”. De regressieanalyse levert het volgen-
de regressiemodel:

Snelheid = 24  – 0,06 x Gewicht 
  – 9,2 x (middel fiets = 1, middel wagen = 0) 
  – 5 x (locatie stad = 1, locatie voorstad = 0)
  – 5,7 x (tijdstip middag = 1, tijdstip ochtend = 0)

Gage R&R 
                              %Contribution
Source               VarComp   (of VarComp)
Total Gage R&R     0,0029770           7,49
  Repeatability    0,0024670           6,21
  Reproducibility  0,0005100           1,28
    Operator       0,0005100           1,28
Part-To-Part       0,0367686          92,51
Total Variation    0,0397456         100,00
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Het regressiemodel is als volgt opgebouwd: 
• De constante is 24: dit is de snelheid als alle waarden van de factoren nul zijn (Gewicht = 0, 

middel is wagen, locatie is voorstad en tijdstip is ochtend) 
• Als een pakket van 1 kilo met de fiets, in de stad, in de middag wordt afgeleverd, dan is de 

verwachte snelheid gelijk aan: 24 - 0,06 - 9,2 - 5 – 5,7 = 4,04 km/uur;
• Als een pakket van 1 kilo met de wagen, in de stad, in de middag wordt afgeleverd, dan is de 

verwachte snelheid gelijk aan: 24 - 0,06 - 5 – 5,7 = 13,24 km/uur;
• Als een pakket van 1 kilo met de wagen, in de voorstad, in de middag wordt afgeleverd, dan is 

de verwachte snelheid gelijk aan: 24 - 0,06 - 5 = 18,94 km/uur;
• Als een pakket van 1 kilo met de wagen, in de voorstad, in de ochtend wordt afgeleverd, dan is 

de verwachte snelheid gelijk aan: 24 - 0,06  = 23,94 km/uur;

De verklaarde variantie van dit regressiemodel is 78% en dat is een prima waarde. Op zich is dit 
een te gebruiken model. Maar kan het nog beter? Hiervoor moeten we terug naar de praktijk en 
de grafieken in de Measure fase. De puntenwolk bij Measure laat zien dat de snelheid van de fiets 
en de wagen, ieder van verschillende factoren afhankelijk lijken te zijn. Nemen we de praktische 
situatie in ogenschouw, dan lijkt het logisch dat de fiets, weinig last heeft van verkeersdrukte, 
maar wel veel last heeft van het gewicht van het pakket. Voor de wagen geldt mogelijk het tegen-
overgestelde. De wagen heeft waarschijnlijk veel last van de verkeersdrukte en niet of nauwelijks 
van het gewicht van het pakket. 

Een apart model voor de fiets en een apart model voor de wagen, zou daarom mogelijk twee nog 
beter passende regressiemodellen kunnen opleveren. Deze regressiemodellen zien er als volgt 
uit:
• Snelheid fiets     = 20 – 0,2 X Gewicht
 De verklaarde variantie van dit regressiemodel is 94% en dat is een veel beter
• Snelheid wagen = 20 – 5 x (locatie stad = 1, locatie voorstad = 0) 
  + 10 x (tijdstip ochtend = 1, tijdstip middag = 0)
 De verklaarde variantie van dit regressiemodel is 99% en dat is bijna perfect

De regressieanalyse leert dat: de snelheid van de fiets, alléén afhankelijk is van het gewicht van 
het pakket. De snelheid van de wagen is daarentegen afhankelijk van de locatie en het tijdstip. 
De wagen wordt dus gehinderd door verkeer en de fiets niet. Hiermee hebben we dus via sta-
tistische wijze de oplossing voor het bezorgprobleem vastgesteld en is een verbetervoorstel te 
definiëren!

Figuur 11: Regressiemodel voor het pakketvervoer per wagen
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Improve: het voorstel

Op basis van de resultaten in de Analyze fase, is een inschatting te maken van de bezorgsnelheid 
bij de fiets en bij de wagen. Daarvoor moet nog wel een keuze worden gemaakt tussen de fiets en 
de wagen. Uit de gegevens in de beschrijving van de kosten is te concluderen dat:
• Marge fiets = 5 + gewicht – 1/4 x reistijd fiets
• Marge wagen = 5 + gewicht – 1/2 x reistijd van de wagen

Het break-even point ligt bij: 
1/4 x reistijd fiets = 1/2 x reistijd wagen
1/4 x afstand/snelheid fiets = 1/2 x afstand/snelheid wagen
1/4 /snelheid fiets = 1/2 /reistijd wagen
snelheid fiets = 1/2 x snelheid wagen

Als de snelheid te voorspellen is, kunnen de kosten van de fiets en de wagen worden berekend 
en de het vervoersmiddel met de laagste kosten, worden gekozen. De uitkomst leidt dan tot de 
volgende maatregel: kies voor de wagen, als de wagen meer dan 2x de snelheid van de fiets kan 
realiseren.

Voor het oplossen van het probleem van en te hoge bezorgkosten en te hoge kortingen bij 
respectievelijk het té vroeg of té laat bezorgen van de pakketten, geldt de volgende oplossing of 
beleidsmaatregel: 

Met de keuze van het vervoersmiddel op basis van snelheid en kosten, is een voorspelling te 
doen van de reistijd. Vervolgens is het verstandig om rondom deze verwachte reistijd een marge 
15 minuten te kiezen, dus plus of min 7,5 minuten. Hoe preciezer deze reistijd wordt ingeschat, 
hoe preciezer de bezorgtijd is en hoe minder kortingen Verhoeven moet geven en hoe lager de 
bezorgkosten zijn. Zo ontstaat een optimaal bezorgproces, waarbij de klant maximaal tevreden is 
en Verhoeven zo min mogelijk onnodige kosten maakt. De winst gaat omhoog en Verhoeven kan 
groeien! De doelen in de eerder opgestelde Charter zijn zo gehaald! 

Control: de borging

Om de verbetering te borgen, is het noodzakelijk medewerkers duidelijk en helder te instrueren, 
het effect van de instructie te monitoren en tenslotte acties te ondernemen, zodra afwijkingen het 
gewenste resultaat negatief beïnvloeden. Hiervoor wordt een zogenaamd borgingsplan opgesteld, 
bestaat uit 3 elementen:
1.  Instructie: De verladers worden geïnstrueerd en bij herhaling herinnerd, aan de nieuwe be-

leidslijn. De instructie wordt tevens op kleine reminderkaartjes gezet.
2. Monitoren: De gerealiseerde reistijd en het verschil met de geplande reistijd, worden perma-

nent gevolgd met een regelkaart. Bij afwijkingen die buiten de normale bandbreedte van de 
reistijd vallen of bij bijzondere patronen, volgt een signalering.

3. Response: Als de afwijking structureel blijkt, worden correctieve acties geïnitieerd. Afhanke-
lijk van de afwijking, is dit een nieuwe herinnering aan het beleid of een escalatie.

1  Van Eekhout is Lean Six Sigma Master Black Belt. Met zijn bureau Van Eekhout Consulting adviseert hij klanten over  

Lean Six Sigma procesoptimalisatieprogramma’s en verzorgt hij Lean en Six Sigma certificeringstrainingen.  

Zie ook: Eekhout (2007), Eekhout (2009)

2  Eekhout, (2007), Eekhout (2009)
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