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Programma:

- Wie werkt er met continu verbeteren in zijn organisatie
- De aanleiding om aan de slag te gaan binnen GGZ-NHN met Lean
- Lean en Leren binnen GGZ-NHN, hoe hebben we het aangepakt
- Succesverhalen
- Vragen?

Workshop: 
Aan de slag met Katacoaching



Develop People
To solve problems
To improve perfomance



Why?
Purpose

Policy Deployment

What?
Process

Operationeel 
Management

How?
People

Leadership

“Bridging the Gaps” 2017gap”
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Waarom? 
“Samen iedere dag beter”, mei 2017

• HPO organisatie: strategie, ontwikkelen mensen, langere termijn, en ..

• Nog meer focus op dagelijks werk: waarde voor de patiënt en netwerk, elimineren 

verspilling

• 2300 dagelijkse verbeteraars: doen én vasthouden/evalueren (PDCA)

• Taak- (behandelingen, service etc. ) én procesgericht (klantreis, route) én 

resultaatgericht (€€, maar ook verantwoordelijkheid etc.)

• Aandacht voor ‘Hoe’: leiderschap. Lerend, verbeterend, verbindend



Why?

Purpose

Policy 

Deployment

What?

Process

Operationeel 

Management

How?

People

Leadership

“Bridging the Gaps” 2020gap”



Hoe hebben we dat gedaan?

• Leanleiderschapsopleiding
• Masterclass Bestuur en DT
• Greenbelt
• Yellowbelt

• Coaching on the job 
• Terugkomdagen
• Kenniscafés
• Vogelvluchten
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Doelen 

. 

Klantfeedback
Eind 2021 is 25 % van de team expliciet bezig
met ophalen van klantfeedback

Gestructureerde manier aan het verbeteren
50% van de teams zijn bezig met 

structureel met verbeteren

Leidinggevende zijn voor 
30 % van de leidinggevende is bezig 

met 10 % van hun tijd met verbeteren 
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Bewuste PDCA 
25% van de projecten die we in 2021 starten
vanuit het strategisch beleidsplan of vanuit
jaarplannen van de divisie ,
worden door bewuste PDCA gerealiseerd

Doelen 100 % helder 
Eind 2021 is voor 100% helder hoe doelen op 
divisieniveau een bijdrage leveren aan 
strategische doelen en is dit standaard 
onderdeel van een structurele gesprekroutine 
tussen bestuur en directies

Grote team overstijgende 

verbetertrajecten

Eind 2021 is bij 4 grote team 

overstijgende verbetertrajecten lean-

kennis en vaardigheden ingezet.



Why?

Purpose

Policy 

Deployment
What?

Process

Operationeel 

Management

How?

People

Leadership

“Bridging the Gaps” 2023gap”



Lean is samenspel tussen de harde en zachte (hardnekkige) veranderkant

Verbeteren van
interne processen

Cultuur van 
continu verbeteren
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Wat leren wij medewerkers? 
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Triversum

Management Afdeling

10 Lean Leiders

X-matrix

Dagstarts/weekstarts

Verbeterborden (teamoverstijgend)

3 Yellow belts 14 Green belts 73 Vogelvlucht

Verbetertrajecten

4 Dagstarts/weekstarts 

2 Verbeterborden

Waardestroomanalyses Standaardisatie

1515

Resultaten

SPV’er: “middels weekstart en nu dagstart meer verbinding 
in het team. vanuit traject semi-spoed voor cliënt meer 
FLow in diagnostiekfase en behandelproces. vanuit traject 
Pitstop voor cliënt en collega een EPL gericht op 
onderscheid signaleringsplan en veiligheidsplan”

Teamleider Fact Jeugd NK: “Tweede A3 was een versnelling 
van de aanmelding zodat cliënten niet tussen de 3 en 4 
maanden hoefden te wachten. Op dit moment is de 
gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en contact met 
verwijzer/client ongeveer tien werkdagen.” 
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A&F

Management Afdeling

13 Lean Leiders

X-matrix

Dagstarts/weekstarts

Verbeterborden (teamoverstijgend)

5 Yellow belts 13 Green belts 106 Vogelvlucht

Verbetertrajecten

4 Dagstarts/weekstarts 

5 Verbeterborden

Waardestroomanalyses Standaardisatie
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Resultaten

Teamleider Digiteam: “Het jaarplan is in gebruik, en wordt 
4x per jaar met het team bekeken cijfer 8, de dagstart staat 
klaar om gebruikt te gaan worden nog geen cijfer. 
Standaardisatie wordt toegepast, maar zakt al wel weer 
naar de achtergrond.den 7”

Verpleegkundige: We zijn enthousiast geworden om aan te 
slag te gaan met het continu verbeteren. Nu wij meer 
handvatten hebben gekregen lijken projecten meer van de 
grond te komen/ makkelijker te worden om er ook aan te 
blijven werken; waar het voorheen al snel weer wegzakte, 
geen evaluatiemomenten. binnen het team te blijven 
verbeteren.. Belevingscore 8
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M&S

Management Afdeling

17 Lean Leiders

X-matrix

Dagstarts/weekstarts

Verbeterborden (teamoverstijgend)

13 Yellow belts 17 Green belts 98 Vogelvlucht

Verbetertrajecten

6 Dagstarts/weekstarts 

1 Verbeterbord

Waardestroomanalyses Standaardisatie
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Resultaten

Manager: “meer inzicht in processen op het aanmeldpunt, 
sneller duidelijk waar knelpunten zitten. Scheelt mij een uur 
per week, maar belangrijker is dat we beter kunnen 
aansluiten op de klantvraag”

Psycholoog i.o.GZ Psycholoog Amici:”Door Lean is bij onze 
screeners duidelijker welke cliënt in de GBGGZ of de SGGZ 
hoort. Cliënten worden daardoor minder vaak later alsnog 
verwezen”
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Bedrijfsvoering

Management Afdeling

6 Lean Leiders

X-matrix

Dagstarts/weekstarts

Verbeterborden (teamoverstijgend)

5 Yellow belts 15 Green belts 81 Vogelvlucht

Verbetertrajecten

5 Dagstarts/weekstarts 

2 Verbeterborden

Waardestroomanalyses Standaardisatie
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Resultaten

1818

Resultaten

Medewerker P&O: “het heeft tot nu 22 verbeteringen 
gerealiseerd van klein tot groot op onze afdeling.” 

Adviseur bedrijfsvoering: “Bewustwording in PDCA 
toepassen, minder verspillingen, standaardisatie van 
voorstellen uitwerken; ca 5% productiever, cijfer 7”
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Voorbeelden vanuit de divisies 

. 
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Bewuste PDCA

Aanmeldproces van Fact Jeugd → van  57-76 werkdagen
naar 10 werkdagen→ doorlooptijdverkorting van 82-87%
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Voorbeelden vanuit de divisies 

. 
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Klantfeedback 
A&F

‘De 5 opnameklinieken krijgen per kwartaal de uitkomsten van de PPP terug, 
bestuderen de feedback en pakken verbeteracties op m.b.v. hun verbeterbord.” 
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Voorbeelden vanuit de divisies 

. 
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Grote team 

overstijgende 

verbetertrajecten

“Geen zorg zonder financiering”

Dramatisch resultaat financieel resultaat 2019
-Lage productiviteit
-Hoog ziekteverzuim
-Gedoe met toewijzingen en nok’s

-Veel energie in gestoken productiviteit en ziekteverzuim met 
het nodige resultaat, work in progress

-Nu nog verbeteren proces toewijzingen en nok’s
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