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De noodzaak om te verbeteren

Lean & Six Sigma

Lean Six Sigma 

Marktontwikkelingen vragen om  
meer klantwaarde en productiviteit

1 Druk op omzet en marges als gevolg van economische omstandigheden

3 Noodzaak voor onderscheidend vermogen door toename in concurrentie

2 Toename in complexiteit van organisatie en processen door o.a. wet- en regelgeving

4 Afname in klantloyaliteit door verandering in attitude en transparantie in aanbod

5 Continu evoluerende klanteisen vragen om grotere flexibiliteit

“Ons Lean programma heeft ons geholpen om  
onze Net Promotor Score (NPS) en klant tevredenheid 
significant te verhogen, zelfs onze accountmanagers 

worden er op aangesproken”

“Met behulp van Lean hebben we  
de capaciteit van ons warehouse  

met 24% vergroot en onze productiviteit 
met 16% verhoogd”

“Lean heeft ons in staat  
gesteld onze klanten  

daadwerkelijk te verrassen”

“Lean heeft ons Service Center  
geholpen onze gehele instroom 

op dagbasis te verwerken”
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De noodzaak om te verbeteren
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Lean & Six Sigma zijn bewezen methoden 
om vanuit het klantperspectief processen  
te verbeteren middels het elimineren van 
verspilling, het wegnemen van bottlenecks 
en het reduceren van variatie.

Lean Six Sigma 

Herkenbare uitdagingen in uw organisatie?

Focus
Lean &

Six Sigma

Va
ria

tie
Verspillingen

Overbelasting

•  We kunnen geen aflevertermijn
garanderen door procesvariatie.

•  De processen zijn zeer
onvoorspelbaar.

•  We kunnen fluctuaties in de vraag
niet aan.

•  De ene keer duurt het 5 minuten en
de andere keer een uur!

Minimaliseren van  
variatie en defecten

•  Het proces loopt iedere keer op
dezelfde plek vast en we zien de
voorraad toenemen.

•  Door een knelpunt in het proces
draaien onze mensen overuren.

Wegnemen bottlenecks die  
een vloeiend proces hinderen

•  Ik heb al deze informatie vergaard
en verwerkt, maar niemand
gebruikt het.

•  Ik kan niet verder, want ik wacht op
input van iemand anders.

•  Mijn agenda staat vol met meetings
die nergens toe leiden.

•  Mijn mail staat vol met werk dat al
af had moeten zijn.

•  Ik ben enorm lang op zoek
geweest naar deze informatie.

•  Ik heb het nu al twee keer
teruggestuurd en nog is het niet
goed.

Verminder verspillingen  
en verhoog klantwaarde
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Onze visieLean Six Sigma 

Het verkorten van doorlooptijden en verhogen van 
kwaliteit leidt tot lagere kosten

Een verkorting van doorlooptijd 
en verhoging van kwaliteit leidt  
tot lagere kosten.

Getalenteerde mensen werken in 
sterke teams continu aan snellere 
en betere processen: alles start met 
kwaliteit bij de bron.

Standaardisatie helpt consistent 
klantwaarde te leveren en vormt een 
solide basis voor continu verbeteren.

Lean denken start bij de klant:  
Wie is de klant en wat vindt de klant 
van waarde?

Continu verbeteren

Samenwerking

Doorlooptijd

Sneller Beter

Kwaliteit

Kosten

Standaardisatie

Klantwaarde



‘Lean gaat niet alleen over  
procesverbetering, maar ook  

om  het bouwen van  
sterk presterende teams’
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Onze visie

Management 
en besturing

Verbeterinitiatieven in lijn 
met de visie en strategie  

van de organisatie

Excellente processen 

Creëren van waarde met de  
hoogste kwaliteit en de kortste 

doorlooptijd tegen acceptabele kosten

Sterk presterende teams

Samenwerking en betrokkenheid 
voor het behalen van de hoogste 

prestaties

Lean Six Sigma 

Lean is veel meer dan het verbeteren 
van processen

Mens 
gerichte

benadering
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Lean & Six Sigma  
gaan niet alleen over  

het toepassen van  
methoden en technieken 

maar om het proces  
van continu verbeteren  

te verankeren  
in de hele organisatie...

...hiertoe is een focus  
benodigd op drie onderdelen: 

management en besturing,  
sterk presterende teams  
en excellente processen.
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Onze visieLean Six Sigma 

Wij begeleiden u naar een cultuur 
van continu verbeteren

Waar staat uw organisatie in de Lean ontwikkeling?

Focus op:  
Eerste operationele verbeteringen

Toenemende focus op:  
Management, besturing en mensen

Toenemende focus op:  
Cultuur en competenties 

“Cultuur van  
continu verbeteren”

Stadium 3Veel organisaties bevinden zich  
in het eerste stadium.  

De overgang naar het tweede stadium 
wordt vaak als lastig ervaren.

“Onderdeel maken van 
het dagelijks werk”

Stadium 1

“Eerste Lean ervaringen”

Stadium 2



Onze aanpak
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Lean Six Sigma 

Afhankelijk van uw behoefte kan KPMG u  
ondersteunen in de gewenste facetten van Lean

1

Organisatie- & ketenbrede  
Lean transformatieprogramma’s

De integrale aanpak maakt het succes 
van onze transformatieprogramma’s

2

Uitvoeren van assessments  
op verbeterpotentieel en maturiteit

Een multidimensionale assessment die  
resulteert in praktische verbetervoorstellen

3

Begeleiding bij de uitvoering 
van verbeterprojecten

Doorbraken in procesprestaties 
door inzet van de juiste aanpak

4

Training & coaching

De beste leerervaring door het modulaire 
opleidingscuriculum met theorie en praktijk

9



‘Gezamenlijke inzichten  
vormen de eerste stap  

voor verbetering’
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Onze aanpak
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Lean Six Sigma 

1 De integrale aanpak maakt het succes 
van onze transformatieprogramma’s

Leiderschapsprogramma en inrichting besturing

Verandermanagement

Onze integrale transformatieprogramma’s 
zijn gebaseerd op 3 dimensies:
1. management en besturing
2. excellente processen
3. sterk presterende teams.

Een optimale combinatie van voorbereiding, 
training, Lean projecten en incrementeel 
verbeteren leidt tot duurzame resultaten en 
maakt een cultuur van continu verbeteren 
mogelijk.

Wij werken vanaf de eerste dag 
aan uw zelfstandigheid om  

het Lean gedachtegoed verder  
te ontwikkelen en te borgen. 

Dit bereiken we door  
het principe voordoen,  
samen doen, zelf doen 

te hanteren. 

Indien gewenst blijven we  
u coachen naar de volgende 

volwassenheidsfasen. 

Mens-
gerichte 

benadering
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1. Management en besturing

Verbetergolf 1 Verbetergolf 2 Verbetergolf X

2. Excellente processen

Trainingen Trainingen Trainingen

Coaching en kennisoverdracht

Verbetering en probleemoplossing met Kaizen events

3. Sterk presterende teams
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Lean Six Sigma 
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2  Een multidimensionale assessment die resulteert 
in praktische verbetervoorstellen

De KPMG Lean  
baseline assessment  

kan gebruikt worden om het 
verbeter potentieel in uw 

organisatie bloot te leggen  
en verbeter projecten te 
selecteren en prioriteren  

die bijdragen aan de 
strategische doel stellingen 

van uw organisatie.

Klant - 
tevredenheid  
en beoordelen 

verbeter- 
intiatieven

Op feiten  
gebaseerde 

besluit- 
vorming

1a - Verkennen 
huidige situatie

1b -  Voice of the Customer

2 - Operational Evidence

Organisatie

Financieel

Processen

Verbeter- 
suggesties

3 - Project selectie

Klant 
interviews

Operationele 
gegevens

Klant panels/
arena’s

Bezoek 
werkvloer

Onderzoek

Diepte 
interviews

Moeilijk Gemiddeld Makkelijk

Complexiteit van implementatie

Impact

Laag
G

em
iddeld

H
oog

27

20
28

25

22

24

19
26

18

14

16

23

21

15

29

17

13

Aanpak Lean baseline assessment

Onze aanpak
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Onze aanpak
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Lean Six Sigma 

3 Doorbraken in procesprestaties door inzet van 
de juiste aanpak

Analyse

Pilots

De pragmatische tools en 
technieken van Lean worden 
in Kaizen events toegepast 
om snel resultaat te boeken.

KAIZEN (Lean)
(3 - 10 dagen)

Implementeer

Lean Six Sigma

DMAIC (Six Sigma)

Define

Opstarten
project

Measure

Vaststellen 
huidige situatie

Analyse

Identificeren
potentiële 

invloedsfactoren

Improve

Verbeteringen 
ontwerpen 
en testen

Control

Implementeren, 
monitoren  

en verankeren

Verander

Hoge 
prestaties

Lage 
prestaties

Kwaliteit 
dienstverlening

Chaos 
Improductief

Grote variatie

Operational 
excellence

Kleine variatie

Stabiele uitvoering 
Verhoogde productiviteit

Gereduceerde variatie

Grootschalige en complexe 
problemen vereisen een meer 
rigoureuze en diepgaande  
analyse via de DMAIC  
(Six Sigma) projectaanpak.

Stop the 
Bleeding

Move to 
Excellence



‘Duurzame verandering wordt  
bereikt door teams te  
leren om zelfstandig  

continu te verbeteren’



Onze Six Sigma Green Belt en 
Black Belt training zijn extern  

geaccrediteerd door de 
International Association 

for Six Sigma Certification.

Door onze unieke samen
werking met het Lean 

Enterprise Research Centre 
zijn onze Lean trainingen 

extern geaccrediteerd door
de Cardiff University en is 

de kwaliteit hiermee geborgd.

Operational Management training: Doelstelling: Leiding geven in een Lean organisatie

Lean Awareness training: Doelstelling: Creëren van bewustwording en begrip van Lean Six Sigma

Strategische workshop: Doelstelling: Top down richting geven aan het Lean Six Sigma programma

Doelstelling
Begeleiden bij 
het in praktijk 
brengen van 

geleerde  
technieken

Doelstelling
Diepgaande  
kennis en 

geavanceerde 
technieken  
van Lean

Doelstelling 
Diepgaande  
kennis en 

geavanceerde 
technieken  

van Six Sigma

Doelstelling
Begeleiden bij 
het in praktijk 
brengen van 

geleerde  
technieken

Doelstelling 
Basis kennis  

en technieken 
van Six Sigma

Doelstelling
Basis kennis  

en technieken 
van Lean

Praktijkervaring

Lean 
Technical
training

Six Sigma 
Black Belt 
training

Praktijkervaring
Six Sigma 
Green Belt 

training

Lean  
Fundamentals

training

Onze aanpakLean Six Sigma 

4 De beste leerervaring door het modulaire 
opleidingscurriculum met theorie en praktijk

© 2019  KPMG Advisory N.V.  Alle rechten voorbehouden 15
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Succesvol veranderen met KPMG

Wij helpen u om zelf het kantelpunt naar duurzame 
verbetering te realiseren

Lean Six Sigma 

1.  U in staat stellen om zelf duurzame veranderingen te realiseren
KPMG werkt nauw samen met de klant in gezamenlijke projectteams. Kennisoverdracht van KPMG naar de
klant is essentieel en wordt gedaan door “Learning by Doing” en het ‘Train-de-trainer principe’. Dit zorgt ervoor
dat u zelf eigenaar bent van het traject en dat de veranderingen blijvend zijn.

2. Een sterk trackrecord
KPMG heeft jarenlange ervaring variërend van training en coaching tot aan het leiden van grote, betekenisvolle
transformatieprogramma’s. KPMG heeft een eigen internationale methodiek, gecombineerd met best practices
uit de markt.

3. Uitgebreide sector expertise
KPMG heeft uitgebreide internationale ervaring in industrie, overheid, handel en dienstverlening.
KPMG heeft een groot intern netwerk van adviseurs, accountants en belastingadviseurs waardoor altijd de
juiste, relevante sectorexpertise in het opdrachtteam kan worden opgenomen.

© 2019  KPMG Advisory N.V.  Alle rechten voorbehouden 

4. Adviseurs die het verschil maken: van boardroom tot werkvloer
KPMG-adviseurs maken verbinding met zowel management als de mensen van de werkvloer. Dit helpt u om
de vertaling van strategische doelstellingen te maken naar praktische verbeterinitiatieven op de werkvloer.
KPMG is in staat om de cultuur van continu verbeteren naar alle geledingen in de organisatie te brengen door
praktische handvatten, coaching en trainingen te bieden.

‘Een cultuur van continu
verbeteren vraagt om een
sterke verbinding tussen

boardroom en werkvloer’



‘Een cultuur van continu  
verbeteren vraagt om een  
sterke verbinding tussen  

boardroom en werkvloer’
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Succesvol veranderen met KPMGLean Six Sigma 
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KPMG verenigt kennis en ervaring van de branche 
met Lean & Six Sigma

Uitdaging  
Strafzaken kosten over het algemeen tijd 
voordat een gerechtelijke uitspraak wordt 
gedaan en een straf wordt opgelegd 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
wil de afhandeling van deze strafzaken 
verder structureren en versnellen. 

Benadering 
KPMG heeft samen met Justitie een Lean  
Six Sigma programma vorm gegeven. 
Daarin zijn de ketenpartners van enkele 
regio’s getraind en begeleid in de Lean Six  
Sigma methodiek. Verder richtte de aanpak 
zich op een viertal verbeter tranches en 
op begeleiding van de project leiders met 
de realisatie van de verbeterprojecten.

Resultaten 
Draagvlak, aanmerkelijke versnelling in 
de doorlooptijd en strikte project selectie 
op basis van een gedeelde visie. Dit leidt 
tot een grotere maatschappelijke impact.

Uitdaging  
Arag wil de beste rechtsbijstand-
verzekeraar zijn die zich écht onder-
scheidt in de branche. De doelstellingen 
van het Lean-programma zijn: verhogen 
van de klanttevredenheid naar (minimaal) 
een 8, verhogen van de efficiëntie met 
minimaal 10% binnen 3 jaar en het 
creëren van hoger klantbewustzijn.

Benadering 
KPMG heeft Arag ondersteund door het 
opzetten en uitvoeren van zes verbeter-
projecten gefaseerd in 3 verbetergolven. 
Ook zijn er trainingen verzorgd voor 
directie, het management, de Lean 
Coaches en medewerkers.

Resultaten 
Verbeterd inzicht in de drivers voor  
klant tevredenheid bij de medewerkers 
en gestroomlijnde processen, waardoor 
de beoogde doelen kunnen worden 
gehaald.

Uitdaging  
Door complexiteit, grote volatiliteit in 
de markt en defecte processen was het 
lastig om grootschalige leveringen van 
aardolieproducten op de juiste tijd en 
plaats te realiseren en deze uiteindelijk 
goed financieel te kunnen verwerken.

Benadering 
Door de urgentie van de problemen is 
gekozen voor een combinatie van korte 
termijn oplossing (problem solving) van 
acute problemen met een lange termijn 
verbetering van processen (continuous 
improvement).

Resultaten 
Dit resulteerde in goedlopende, 
geoptimaliseerde processen die door 
het management en de medewerkers 
worden gedragen. 

Uitdaging  
KPMG werd gevraagd om de IT “Joiner-
Mover-Leaver” processen te verbeteren 
als onderdeel van een wereld wijd 
Lean initiatief. Hierbij moesten op korte 
termijn processen ontworpen en 
geïmplementeerd worden.

Benadering 
Er is gebruik gemaakt van de KPMG 
Lean methodologie om de “current 
state” te definiëren. Daarnaast is er 
een tweedaags Kaizen evenement 
georganiseerd om de current state 
te valideren en oplossingen te 
identificeren. Hierna zijn de oplossingen 
geïmplementeerd.

Resultaten 
KPMG heeft gezamenlijk het IT Joiner-
Mover-Leaver proces geïmple men teerd 
en een toekomstvisie opgesteld voor de 
aanpak overige processen.

Ministerie van Justitie
Lean en continu verbeteren (CI)

ARAG
Lean en continu verbeteren (CI)

Olie- en gasproducent
Rhine Emergency  

Transaction Programme

Olie- en gasproducent
Optimalisatie van IT processen
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Succesvol veranderen met KPMG
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Uitdaging  
Stichting Univé Rechtsbijstand 
(SUR) zocht mogelijkheden om klant-
tevredenheid verder te verbeteren voor 
een dienst die in toenemende mate 
belangrijk wordt. 

Benadering 
KPMG heeft nulmeting uitgevoerd 
voor het inventariseren van verbeter-
mogelijkheden voor de bereikbaarheid 
van het Klant Contact Centrum, 
(2) sleutel-processen voor klant in
kaart gebracht en (3) een analyse
van werklastverdeling van zaken
geanalyseerd. Tenslotte zijn meerdere
Lean coaches opgeleid en is een
strategische prioritering workshop met
het management team gehouden.

Resultaten 
Inzicht in verbetermogelijkheden en 
keuze voor strategische projecten en 
bewustwording.

Uitdaging  
Univé heeft behoefte om haar reorgani  -
satie op een structurele manier aan  
te pakken met oog voor waarde-
toevoegende processen en continu 
verbeteren.

Benadering 
De aanpak van KPMG bestond uit: 
(1) het opleiden van teamleiders en
managers in de methodiek, (2) coaching
van verbeterinitiatieven en hoog-
frequente verbetercycli en (3) het
opbouwen van een Lean Operational
Management systeem om de dagelijkse
operatie effectief aan te sturen en
verbeteringen vast te houden.

Resultaten 
De bereikbaarheid van het Customer 
Care Center is drie maal vergroot, 
doorlooptijd voor het bezorgen van 
interne post met 50% afgenomen en 
70 Lean Practitioners aan de slag.

Uitdaging  
Behoefte aan betrouwbare en tijdige  
rapportage processen voor externe  
verslaggeving (IFRS), Actuariële verslag-
legging en managementrapportage.

Benadering 
KPMG gebruikt de Lean & Six Sigma 
methodologie voor het bepalen van de 
projectomvang, het mappen/ meten van 
processen, analyseren van processen  
en definiëren mogelijke oplossingen. 
Verschillende Lean technieken zijn 
gebruikt om een ‘ideal state’ proces en 
een ‘future state’ proces te ontwikkelen.

Resultaten 
Vermindering van de doorlooptijden 
met 40%, grotere betrouwbaarheid 
van de rapportage processen, betere 
gecontroleerde processen.

Uitdaging  
Het Lean programma binnen de finance 
kolom heeft niet tot de gewenste 
resultaten geleid. De organisatie wenste 
inzicht te krijgen in de onderliggende 
oorzaken.

Benadering 
Review op een deel van het organisatie-
brede Lean transformatieprogramma 
middels interviews, workshops en 
documentstudie. Het doen van concrete 
aanbevelingen ten aanzien van de 
inrichting van het programma en de te 
hanteren projectaanpak.

Resultaten 
Inzicht gegeven in het feitelijke project-
verloop en de oorzaken van het niet 
dan wel onvoldoende behalen van de 
resultaten. Handvatten gegeven voor een 
betere invulling van het programma.

Stichting Univé Rechtshulp
Verbetering processen  
vanuit klantperspectief

Univé
Inrichten Continu Verbeteren

Aegon
Verbetering kwaliteit en  

snelheid rapportagecyclus

Achmea
Verhogen efficiëntie  
en klanttevredenheid

Lean Six Sigma 

Lean & Six Sigma Referenties
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Succesvol veranderen met KPMG
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Lean Six Sigma 

Lean & Six Sigma Referenties

Uitdaging  
Opzetten van het Lean Competence 
Center (LCC) om het tijdelijk verander-
vermogen van de Belastingdienst te 
verhogen en het coachen van leiding-
gevende bij de implementatie van Lean.

Benadering 
Vakinhoudelijke ondersteuning bij het op-
zetten en professionaliseren van het LCC 
en het coachen van managers, coaches en 
medewerkers bij een Lean transformatie.

Resultaten 
Een LCC welke ondersteuning biedt op  
het gebied van expertise, training, 
resources, verbinden en communicatie. 
Betere samenwerking met en tussen  
organisatie-onderdelen om zodoende  
de huidige standaard te bepalen en  
structu reel te verbeteren. Tenslotte 
bijbrengen zelfstandige probleem-
oplossing door managers, coaches en 
medewerkers.

Uitdaging  
Het verbeteren van de kwaliteit en 
efficiëntie van de jaarrekeningcontrole.

Benadering 
Het identificeren van de top 20 knel-
punten en verbetervoorstellen voor 
de jaarrekeningcontrole. KPMG heeft 
vervolgens een operational management 
programma opgezet: met focus op 
standaardisatie, visual management 
en het implementeren van continu 
verbeteren. Medewerkers binnen de 
organisatie zijn getraind in Lean denken 
en technieken.

Resultaten 
Verbeterde kwaliteit van de jaar-
rekeningcontrole en dossiervorming. 
Minder variatie in doorlooptijd en kosten.

Uitdaging  
Door toenemende technologische  
com  plex i teit, met scherpere eisen  
aan produc tie risico’s heeft de klant  
doen be  sluiten dat de implementatie 
van Operational Excellence de juiste  
beslissing is.

Benadering 
KPMG was gevraagd om de pilot te leiden 
in twee assets en om een masterplan op 
te stellen voor de bedrijfsbrede uitrol. 
Gericht op het identificeren op focus-
gebieden en deze te vertalen in concrete 
aanbevelingen voor verbeteracties ten 
aanzien van leiderschap, houding en 
gedrag, processen en systemen, prestatie 
management.

Resultaten 
40 Kaizen Events uitgevoerd in het veld. 
Sterke reductie van productieverliezen. 
Onderhoud door operator en reductie van 
HSSE risico’s.

Uitdaging  
DSM was binnen één van de fabrieken 
op zoek naar een snelle én duurzame 
stabilisatie van haar productie output, 
waarin management en medewerkers 
elke dag verbeteren.

Benadering 
KPMG heeft vastgesteld in welke mate de  
Lean Manufacturing principes worden in    - 
gevuld in de organisatie. Hierop gebaseerd  
heeft KPMG een mensgericht implemen-
tatieplan gemaakt en uitgevoerd met 
zowel management en de werkvloer.

Resultaten 
•   Verregaande stabilisatie van de OEE

rondom het gemiddelde met een licht
stijgende trend

•  ROI-ratio van 1:5
•  Productieresultaten dalen niet meer

per definitie als het productievolume
daalt.

•  Implementatie van sterk presterende
teams.

Belastingdienst
Opzetten Lean Competence 

Center en Coaching

KPMG Accountants
Operational Management

OMV Petrom
Lean gebaseerd Operational 

Excellence programma

DSM
Stabilisatie productie  

via Lean Manufacturing
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Succesvol veranderen met KPMG
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Lean Six Sigma 

Lean & Six Sigma Referenties

Uitdaging  
Het proces voor het verwerken voor 
dergelijke aanvragen was onvoldoende in 
staat om de formele termijnen te halen 
die hiervoor gesteld zijn, wat leidde tot 
enkele klachten van farmaceutische 
organisaties.

Benadering 
De aanpak begon met een gedetailleerde 
analyse van de twee belangrijkste 
onderdelen van het primaire proces. 
Ondertussen zijn kennis en methoden 
overgedragen aan het CBG zodat zij 
zelfstandige systematische analyses  
en verbeteringen kan doorvoeren.

Resultaten 
De aanpak heeft geleid tot een gedegen 
basis aan Lean-kennis en een overzicht 
van de belangrijkste uitdagingen en 
de oorzaken van de vertraging en een 
geprioriteerd verbeterplan. 

Uitdaging  
Om kwaliteit van de zog verder te ver-
groten is ondersteuning geboden bij het 
opstellen van een kwaliteitsprogramma.

Benadering 
De inzet is gericht geweest op het 
coachen van de manager Kwaliteit, 
Veiligheid en Innovatie in het opzetten 
van zijn afdelingsplan. 

Dit plan integreert de lopende initiatie ven  
voor Six Sigma, Lean, proces management, 
ISO, Balanced scorecard en het trainings-
programma. 

Resultaten 
Het resultaat bestond uit een gedegen  
kwaliteitsprogramma en implementatie-
plan voor de komende jaren welke 
gedragen wordt door de afdelingen 
Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid en het 
management team van de RDGG

Uitdaging  
Door toenemende druk was behoefte om 
van productieprocessen in de keten te 
optimaliseren met Lean Manufacturing.

Benadering 
KPMG heeft initieel een nulmeting 
uitgevoerd. Verder zijn workshops 
georganiseerd voor grondoorzaken 
analyse, oplossingen genereren en 
selecteren. Verder is een project 
prioritering en selectie gemaakt en een 
roadmap / milestone planning voor  
de verbeterprojecten. Hiervan zijn de 
eerste projecten begeleid. 

Resultaten 
Het resultaat bestond uit een nieuwe 
blauwdruk voor de planningsafdeling, 
nieuwe overlegstructuren en meer 
transparantie in de planning tussen de 
klant en DSM.

Uitdaging  
Van Marcke wil zijn positie als markt-
leider versterken, hiervoor wil zij haar 
productiviteit en kwaliteit vergroten, 
doorlooptijden verkorten en continu 
blijven verbeteren.

Benadering 
KPMG heeft een Lean Transformatie 
programma opgezet en geïmplemen-
teerd bestaande uit een Baseline 
assessment en project selectie, training 
op zowel strategische als operationeel 
niveau, implementatie van zes DMAIC 
verbeterprojecten (incl. 2 6S projecten) 
en 14 Kaizen events en oprichting van 
een Lean Competence Center

Resultaten 
Significante toename in opslagruimte, 
hogere productiviteit, minder veiligheids-
incidenten, lagere operationele kosten 
en hogere leveringsbetrouwbaarheid.

CBG
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Lean Transformatie 

programma
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Uitdaging  
De organisatie ontving op regelmatige 
basis klachten van strategische klanten  
dat de service levels met betrekking tot 
het verstrekken van handelsgaranties 
en kredietbrieven onvoldoende waren in 
termen van tijdigheid en kwaliteit. 

Benadering 
KPMG heeft ondersteunt met het 
identificeren van de klanteisen (Voice of 
the Customer), het analyseren van de 
marktpotentie ingeval de geambieerde 
verbetering bereikt zou worden, het in 
kaart brengen van de processen, meten 
van procesprestatie, identificeren van 
knelpunten en oorzakenanalyse. 

Resultaten 
Gestructureerde implementatie van 
verbetervoorstellen, een potentiële 
omzet stijging van korte en lange termijn 
van respectievelijk 25% en 60% en 
stijging van marktaandeel.

Uitdaging  
Om in te kunnen spelen op mogelijke 
opkomende marktwerking in haar 
dienstverlening was er noodzaak om 
de kostenopbouw en de werking van 
processen inzichtelijk te krijgen.

Benadering 
KPMG heeft een kostenmodel gebouwd 
op basis van interviews en observaties. 
De 60 betrokken medewerkers zijn 
getraind alvorens de processen in kaart 
zijn gebracht.

Resultaten 
Een kostprijs en rekenmodel waarmee 
procesverbeteringen kunnen worden 
doorgerekend en dat kan dienen als 
sturingsinstrument bij bedrijfsvoering. 
Afgestemde procesbeschrijvingen met 
duidelijk toegewezen verantwoordelijk-
heden van management en medewerkers.  
Kennis om zelfstandig op gestructu reer de 
wijze verbeteringen te verzilveren.

Uitdaging  
Om de toekomstige uitbreiding van 
diensten naar andere organisatie onder-
delen mogelijk te maken moest de 
kwaliteit en efficiëntie van Shared Service 
processen verbeterd worden. 

Benadering 
KPMG heeft ondersteund met het op-
zetten en richten van het organisatie brede 
verbeterprogramma, het overbrengen  
van Lean-kennis naar medewerkers en  
het begeleiden van de eerste verbeter-
projecten.

Resultaten 
Dit heeft geleid tot een duidelijk 
strategisch kader voor het verbeter-
programma, significante reducties in 
doorlooptijden van vier kernprocessen  
en meer beschikbare capaciteit om  
andere potentiële klanten te bedienen.

Uitdaging  
Om een volgende kwaliteitsstap maken 
in het interne kwaliteitssysteem is  
ondersteuning geboden om verschillende 
Lean-methoden in samenhang met praktijk 
cases te trainen.

Benadering 
KPMG heeft een programma ontwikkeld 
waarmee managers en medewerkers 
in staat gesteld zijn de processen te 
verbeteren met behulp van Lean-tools 
(SIPOC, VSM, oorzaken-analyse).

Resultaten 
Met inzicht in de feitelijke procesgang 
van operationele processen en de 
opgedane vaardigheden zijn de 
afdelingen zelfstandig in staat om 
continu te verbeteren.
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