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Improveteams en 5S
EdeA streeft als organisatie naar het hoogste niveau.  
We scoren al erg hoog, maar er kan nog veel verbeterd 
worden. De ijsberg met meldingen en verstoringen is nog 
altijd te groot en de geldmiddelen worden steeds krapper. 
Hoe kunnen we die laatste verbeterstap zetten? Niet door 
alleen maar dagelijks data in een werkproces te stoppen 
(‘push’) en af te wachten, maar door gebruik te maken van 
de mensen die in bijzondere gevallen ook aan het proces 
trekken om tot snel resultaat te komen (‘pull’).

Een organisatie gaat pas écht groeien als medewerkers zien dat  
zij zelf met hun kennis en ervaring invloed kunnen hebben op  
het verbeteren van de processen waar ze bij betrokken zijn.  
De medewerkers moeten dus zo veel mogelijk zélf en gezamenlijk  
de oplossingen bedenken. Door met improveteams of verbeterteams 
te werken, krijg je slimmere oplossingen, kun je verbeteringen 
sneller doorvoeren en voorkom je storingen, trips, ongevallen en 
klantschades. 

In actie bij elke VGM-melding en productiestoring
Sinds een paar maanden werken we al met improveteams. Per 
installatie of area is er een improveteam dat uit drie leden bestaat: 
een chef vanuit Manufacturing, een werktuigkundige (de specialist 
van die installatie) en een engineer vanuit Technologie. In totaal 
zijn er elf verschillende improveteams. Ieder team bekijkt continu 
waar verbeteringen mogelijk zijn en op welke wijze de verbeterkring 
gesloten kan worden. Bij elke VGM-melding en productiestoring 
komt een improvegroep in actie. Waar nodig worden leanmethodes 
gebruikt om verbeteringen te onderzoeken. De leden van de 
improveteams trekken zelf het verbeterproces met hun collega’s.  
Het is zeker niet de bedoeling dat er veel vergaderd wordt; het 
meeste kan per e-mail worden afgestemd. Het streven is om een 
analyse binnen veertien dagen af te ronden. En beter drie kleine 
stapjes in een maand, dan één grote stap in drie maanden. Daarin  
zit de uitdaging. 

Het werken in improveteams is geen nieuwe taak voor de teamleden, 
maar komt natuurlijk wel naast hun gewone werk. Het verandert 
ook niets aan de bestaande taken, verantwoordelijkheden en 
werkprocessen. Bij een crisis bijvoorbeeld blijft de dienstdoende  
chef degene die de richting bepaalt. 
Via een improveformulier geeft iedere groep een terugkoppeling aan 
Paul Govaart en Peter Oligschlaeger. Deze formulieren worden ook  
op intranet gezet, zodat ze EdeA-breed gelezen kunnen worden. 

Een opgeruimde werkplek met 5S
Een concreet verbeterpunt bij EdeA is al jaren good housekeeping 
oftewel het opruimen van de werkplek. Gereedschap ligt niet op zijn 
plaats, vaten staan in de weg, bureaus liggen vol papier, enzovoorts. 
Blijkbaar zit het niet in onze aard om onze werkplek na afloop 
netjes achter te laten. Toch levert opruimen voordelen op: het werkt 
prettiger, het verhoogt de veiligheid en verbetert de kwaliteit van het 
werk. Daarom gaan we onder leiding van Koos Lamars per area de 
5S-methode invoeren, waarbij Demi-S de grote pilot wordt. De vijf 
S’en staan voor:
1. Scheiden (geen onnodige gereedschappen/materialen of defecte 

onderdelen)
2. Schikken (instrumentenrekken/banken, gemarkeerde 

opslagposities, gevisualiseerde werkinstructies)
3. Schoonmaken (schone gereedschappen, machines, werkvloer  

en gebouw)
4. Standaardiseren (voor alle medewerkers)
5. In Stand houden (zelfdiscipline voor iedereen).

Dit is een hele cultuurverandering en ook hierbij geldt: we gaan niet 
vanuit het MT vertellen hoe het moet, maar de teams bekijken zelf 
hoe het zou kunnen. Zodat we de overstap van ‘good’ naar ‘great’ 
kunnen maken.
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