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Het verhaal van “onze” CSA  

Fundament I: Waarde toevoegen 

Fundament II Flow creëren  
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Fundament I: Waarde toevoegen 

 Waarde wordt bepaald door de klant cq gebruiker! 

 

 Waarde = de kwaliteit die aan goederen of diensten  wordt toegekend 

 Bv in geld, standaard (goed vs niet goed) 

 

 Waarde wordt niet toegevoegd als: 

 De klant er niet voor zou willen betalen 

 De activiteit je product niet meetbaar verandert 

 De activiteit niet in één keer goed gaat 
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Zonder kennis geen waarde toevoeging!  
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Waarde toevoegen door kwaliteitsmanagement en narrowcasting  
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Pershing raketten: Hoe medewerkers waarde toevoegen! 

 Martin Company reputatie dat zij 

streven naar  “Zero defects” 

 Door kostbare inspecties en 

controles 

 Plots een order van Cape Caneveral 

met een te korte doorlooptijd. 

 Belofte: we halen de deadline en 

leveren een raket met “zero defects” 

 Geen tijd voor kostbare inspecties 

en controles 

 Medewerkers werd gevraagd elke 

handeling in 1x goed te doen!  

 Resultaat : op tijd en compleet! 
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De ultieme manier van waarde toevoegen  

 Voorkomen van het opnieuw doen van je werk of dat van je collega’s 
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Wat zijn voorbeelden van activiteiten die waarde toevoegen? 

 

 Definieren van verantwoordelijkheid 

 RIC: reinheid, intactheid, 

compleetheid 

 Loslaten teamstructuur 

 Investeren in opleidingen en bijscholingen 

 Mixen als vorm van standaardisatie  

 Investeren in nieuw instrumentarium en 

met OK gesprek aan gaan over 

samenstelling 

 Managementrapportages maken voor OK’s  

 Verbeteren van je proces naar aanleiding 

van audits (ISO en/of DSMH) 

  Beschrijven van alle processen in een 

kwaliteitsysteem (op zoek naar de 

standaard!) 
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Fundament II: Flow creëren  

 Flow = doorstroming  

 Wij hebben de natuurlijke neiging om dingen in partijen (batches) te 

organiseren niet in flow.  

 Hiermee richten we ons proces in gericht op onze eigen (persoonlijke) 

efficiency. 

 Voorbeelden van belemmeringen:  

 Obstakels 

 Gedrag 

 Bottlenecks  
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Flow creëren door (visueel) prioriteren van productie 

  FIFO 

 FAX Lijst 

 Vaste kleur per dag  

 

 

 Geel label= voorrang 

 Rood label= spoed 

 Zwart = incompleet 
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Flow creëren door actief management! 
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Febo Allée: weghalen van obstakels  
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Compleet en incompleet 2 virtuele lopende banden 
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Nog meer voorbeelden van activiteiten die  flow creëren! 

 Medewerkers met de flow mee  

 Milkruns 

 Gebruik van een track & trace systeem 

 Instrumentenmagazijn op slot 

 Ondersteuning ook echt laten 

ondersteunen  

 Reductie rekken (beperken 

tussenvoorraad) 

 1 van de 3 autoclaven voorgoed sluiten: 

minder productiemiddelen 

 Minder tussenvoorraden tussen alle 

processtappen  

 Terug naar de basis verwijderen van alle 

disposables, gaasjes en doeken etc. 

 Standaardtijden starten van autoclaven 

 

 

 



Hamburgers, raketten, en medewerkers CSA  15 

De voorwaarde  

Blijf je verbazen en 

vragen stellen!!!!!!!!!!!! 

Om zo waarde toe te 

voegen en flow te 

verbeteren. 
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Voorwaarden voor top kwaliteit 

 Creëer beweging want zonder beweging 

geen flow!  

 Handel vanuit het perspectief van de 

gebruiker: Wat heeft de gebruiker nodig 

om zijn proces perfect te kunnen starten. 

 Simpele oplossingen; Kwaliteit hoeft niet 

duur te zijn integendeel het levert geld 

op! 

 Heb plezier in  continue verbeteren! 

 

CSA werk is niet moeilijker dan 

hamburgers bakken en niet makelijker 

dan raketten bouwen! 
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Dank voor uw aandacht! 

Continu verbeteren 


