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Samenvatting
in onze visie staan interne audits voor inspireren, leren en ont-
wikkelen. toch wordt dat in de praktijk lang niet altijd met interne 
audits bereikt. audits zijn in sommige organisaties een ‘moeten’ 
geworden, die eens per jaar uitgevoerd dienen te worden voor 
behoud van het kwaliteitscertificaat. Jammer, als je je bedenkt 
dat er zoveel rendement te halen is uit interne audits.
De vraag is: Hoe? een traditionele non-conformiteiten audit in-
spireert vaak niet meer. alleen al de naam suggereert dat een 
audit erop is gericht dié afwijkingen te detecteren die ‘afwijken 
van’ of ‘niet conform’ de norm zijn. in onze visie gaat kwaliteit 
verder dan een voorgeschreven norm. Kwaliteit wordt gezien als 
datgene waarvan we allen zeggen dat het ‘waarde toevoegt’ voor 
klant en organisatie. We raken hiermee al de filosofie van Lean 
Management. Die filosofie vormt de basis voor de auditvorm die 
we in dit e-boek willen toelichten, namelijk Lean Auditen. Wilt u 
onderzoeken of processen effectief zijn ingericht met het oog op 
‘waarde toevoegen voor klanten en verspillingen terugdringen’ of 
wilt u continu verbeteren nog meer verankeren in de organisatie? 
Dan is de Lean Audit voor u de juiste auditvorm. Lean Auditen 
combineert de principes van Lean Management met auditing. 
Kenmerken van deze vorm van auditen zijn: betrekken van alle 
betrokkenen in het proces, het uitvoeren van een diepgaande 
analyse en de auditor in de rol van coach en analyticus. 

LeesWiJzer en toepAssing
in deze uitgave staat Lean Auditen centraal. Allereerst wordt in-
gegaan op het verschil tussen Lean Auditen en andere vormen 
van auditen. De filosofie en technieken van Lean Management 
worden daarbij toegelicht. vervolgens wordt ingegaan op het nut 
van Lean Auditen en de vraag wanneer dit voor uw organisatie 
waardevol zou kunnen zijn. Hoe een Lean Audit in zijn werk gaat, 
leest u in het daarop volgende hoofdstuk. tenslotte leest u over 
enkele praktijkervaringen die zijn opgedaan met het uitvoeren 
van een Lean Audit. Veel leesplezier! 
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in de praktijk zien veel medewerkers op tegen de audit vanwege 
het gevoel dat ze gecontroleerd worden in hun werk. ook interne 
auditoren geven aan dat gesprekken soms stroef verlopen en 
daarbij het gevoel hebben in herhaling te vallen met het doen 
van aanbevelingen. auditoren en auditees geven aan behoefte 
te hebben aan een auditmethode die niet wordt geassocieerd 
met controleren en bijdraagt aan daadwerkelijke verbeteringen 
in organisaties die opgevolgd worden. 

andere manieren van auditen Lean Auditen

• procedure- & normfocus
• De normfocus objectiveert
• Focus op beleving van mede-

werkers en documentatie
• Kan belerend (en als politie-

agent) overkomen
• voornamelijk constaterend 

van aard
• veelal op incidenten en afwij-

kingen gericht

• Focus op elimineren van 
verspillingen in processen

• Kijkt naar wat waarde toe-
voegt in een proces

• gedachtegoed van continu 
verbeteren

• participatie van ‘alle’ betrok-
kenen in het proces

• Diepgaande analyse van 
(metingen in) processen en 
de bron

• Doet sterk beroep op meet-
gegevens

LeAn AuDiten
De Lean Audit is uitstekend in te zetten als verbeter- en verander-
instrument. De Lean Audit richt zich op twee kernthema’s van de 
bedrijfsvoering en kent daarmee ook twee varianten:
• de effectiviteit van processen (type 1 Lean Audit).
• de cultuur en het systeem van continu verbeteren (type 2 

Lean Audit).

een Lean Audit kent een sterke focus op continu verbeteren op 
basis van heldere principes. Dit geeft effectief invulling aan de 
paragrafen over continu verbeteren die in normenkaders zoals 
iso en HKz zijn opgenomen. Veelal komt de invulling van deze 
processen echter niet verder dan het instellen van procedures 
zoals klanttevredenheidsmetingen, raadplegingen van mede-
werkers, de directiebeoordeling, incidentenmeldingen, interne 

WAt is LeAn AuDiten?
in dit hoofdstuk wordt ingegaan op een nieuwe verfrissende vorm 
van auditen: de Lean Audit. Allereerst volgt een beschrijving van 
diverse invalshoeken van auditen, zoals we deze in de praktijk 
kennen. Dit betreft met name het auditen van kwaliteitsmanage-
mentsystemen op basis van een kwaliteitsnorm, dikwijls aange-
duid met een ‘(non)-conformiteiten audit’. vervolgens wordt aan-
gegeven hoe een Lean Audit eruit ziet (zie tabel 1 op pagina 5).

VersCHiLLenDe inVALsHoeKen VAn AuDiten
interne audits voeren we in het algemeen een paar keer per jaar 
uit. Het resultaat: verbetermogelijkheden gericht op beheersing 
en verbetering van de bedrijfsvoering binnen een organisatie, 
waar het management haar voordeel mee kan doen. maar zien 
we dit ‘voordeel’ ook? of, sterker nog: Leveren interne audits nog 
het voordeel dat we ervan mogen verwachten? niet alleen voor 
het management, maar voor iedereen in de organisatie?

De traditionele auditmethodiek hanteert een methode waar-
bij wordt gekeken naar de mate van overeenstemming met de 
auditcriteria, zoals de gedocumenteerde werkwijze (processen) 
die zijn vastgelegd in het (kwaliteits-)managementsysteem van 
de organisatie en/of de iso normen. of bijvoorbeeld de hiervan 
afgeleide HKz norm in de zorg. Deze methodiek is vooral gericht 
op het toetsen van het werken conform de gedocumenteerde 
werkwijze:
• Wordt het proces volgens de vastgelegde afspraken gerea-

liseerd?
• is praktijk en beschrijving in overeenstemming?

Het doel is inzicht te krijgen in de beheersing en borging van de 
kritische processtappen. De werkwijze in de audit is vooral ge-
richt op verzamelen van bewijsmateriaal en het verifiëren van de 
voorgeschreven werkmethoden. in de rapportage wordt veelal de 
non-conformiteit vastgelegd, waarbij het verschil tussen praktijk 
en de gedocumenteerde werkwijze wordt weergegeven. De audit 
levert vaak constateringen op. Dit zegt (meestal) nog niets over 
hoe het verschil ontstaan is of wat de gevolgen ervan zijn. toch 
heeft deze werkwijze in bepaalde situaties zeker zijn nut. Bedrij-
ven hebben er belang bij om vast te stellen dat ze voldoen aan 
normen, externe eisen en wet- en regelgeving. 

Tabel 1. Andere manie-
ren van auditen versus 
Lean Auditen
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audits en een risicoanalyse (Fmea). Deze procedures resulteren 
meestal in een lijst met verbetersuggesties die op een verbeter-
actielijst worden geplaatst en onder beheer van de kwaliteitsme-
dewerkers worden uitgevoerd. Wellicht is dit een goede eerste 
stap in de richting van verbeteren, maar in essentie gaat continu 
verbeteren verder dan dat. Continu verbeteren is, vanuit Lean 
management bezien, geen methodiek maar een ‘way of life’. een 
filosofie die zowel in systemen en procedures verankerd dient te 
zijn, als in het gedrag en handelen van iedere medewerker in 
de organisatie. een Lean Audit levert vanuit deze opvatting een 
bijdrage aan continu verbeteren. 

een Lean Audit:
1. is een diagnose-instrument voor het messcherp achterhalen van 

knelpunten in processen. Dit in vergelijking met traditionele audits 
waarbij oorzaken veelal oppervlakkig worden achterhaald omdat er 
geen tijd is om deze verder uit te diepen. 

2. haalt het enthousiasme om te verbeteren bij mensen naar boven om-
dat zij zelf worden betrokken bij het meedenken over de gewenste 
verandering. medewerkers worden betrokken bij het analyseren van 
processen en het vormgeven van het ideale proces. 

3. maakt de technieken, instrumenten en filosofie van Lean Manage-
ment toepasbaar in de praktijk. Vaak zijn de tools van Lean Manage-
ment wel bekend. Bij de Lean Audit zet je deze tools in de praktijk in, 
aan de hand van groepssessies en interviews. 

4. draagt bij aan het toewerken naar een cultuur van continu verbete-
ren. verbeterprogramma’s roepen in de praktijk veel vragen op: Hoe 
betrekken we alle medewerkers erbij? Wat vraagt dit van het leider-
schap in de organisatie? Hoe kan continu verbeteren tot in de haar-
vaten van de organisatie worden doorgevoerd? verbeterprogramma’s 
staan vaak op zichzelf. Bij een grote groep van bedrijven zien we dat 
de resultaten na twee of drie jaar de neiging hebben af te vlakken. De 
magie van de eerste successen is uitgewerkt en verdere verbetering 
stagneert. Met een Lean Audit wordt onderzocht hoe deze tred door-
broken kan worden en hoe ervoor kan worden gezorgd dat continu 
verbeteren de mindset wordt van medewerkers in de organisatie.

We onderscheiden twee typen Lean Audits. een type 1 Lean Audit 
richt zich op één specifiek proces en is gericht op het elimineren 
van verspillingen uit dit proces met allerlei Lean technieken en 
tools. een type 2 Lean Audit richt zich vooral op de onderliggende 
Lean principes en kijkt vandaaruit naar het proces van ‘continu 
verbeteren’ in de gehele organisatie of een organisatieonder-
deel. Hieronder worden de twee verschillende typen toegelicht.

Type 1 Lean Audit
• onderzoek naar de effectiviteit van processen met een Lean 

bril (slimmer, sneller, slanker)
• toepassing Lean instrumenten in groepssessie
• toepasbaar voor alle organisaties
• rol van auditor: veelal procesbegeleider

Type 2 Lean Audit
• interessant voor organisaties of onderdelen die al enige tijd 

met Lean werken
• onderzoek naar de effectiviteit van het verbeterproces met 

een Lean bril
• semi-gestructureerde interviews gebaseerd op Lean princi-

pes
• specifiek aandacht in de interviews voor:  

- organisatie breed leren 
- Lange termijn perspectief 
- Kort cyclisch verbeteren 
- Delegeren verantwoordelijkheden  
- Stimuleren en waarderen van medewerkers 
- probleemoplossend vermogen

LeAn MAnAgeMent ALs BAsis
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor Lean Manage-
ment. Daar waar de profitsector soms al jaren vanuit het ‘Lean 
werken’ gedachtegoed werkt, wordt ook binnen non-profit orga-
nisaties als zorg- en overheidsorganisaties de Lean filosofie in 
toenemende mate toegepast. 

Lean is een managementfilosofie met als doel het exact leveren 
van datgene dat klanten wensen terwijl tegelijkertijd alle verspil-
lingen uit processen worden geëlimineerd. De term Lean staat 
voor slimmer, sneller en slanker, zonder daarvoor harder te hoe-
ven werken. een organisatie en haar processen zijn effectief als 
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haar activiteiten waarde toevoegen. Vanuit Lean kijken we daar-
bij steeds vanuit het perspectief van de klant. Hierbij draait het 
in de kern veelal om drie zaken:
• betrouwbare diensten, bijvoorbeeld steeds hetzelfde kunnen 

leveren;
• snelle en betrouwbare levering, bijvoorbeeld voorspelbaar 

leveren;
• optimale prijs/kwaliteit verhouding.

Lean helpt organisaties: bij het stellen van de juiste vragen (be-
seffen we als organisatie ten diepste wat onze klanten van ons 
verwachten?); bij het uitvoeren van de juiste activiteiten (hoe 
lopen feitelijk onze processen?) èn bij het creëren van een or-
ganisatiecultuur die is gebaseerd op continu verbeteren en die 
medewerkers uitdaagt dagelijks te refl ecteren op hun eigen han-
delen (zie fi guur 1).

Wat is waarde?
• De klant wil er (in principe) voor betalen
• Handelingen worden in 1 keer goed uitgevoerd
• De handelingen dragen bij aan de realisatie van het ge-

wenste eindproduct of de dienst

Daar waar normaal gesproken processen op hoofdlijnen worden 
beschreven, stelt Lean Management dat het belangrijk is om tot 
in detail te weten hoe processen in de praktijk werken. Je tekent 
ze gedetailleerd uit, voegt procesprestaties toe en brengt verspil-
lingen zoals wachttijden, herstelacties, maar ook voorraden in 
kaart. Deze gedetailleerde en visuele weergave van een proces 
geeft inzicht in de bron van verspillingen (dingen die we mogelijk 
al jaren doen omdat het routine is geworden en waarvan we ons 
niet meer afvragen of het waarde toevoegt). Het aanpakken van 
deze bron (oorzaak) maakt een proces effectiever. Daarnaast fo-
cust Lean zich sterk op continu verbeteren, waarbij de implemen-
tatie van heldere principes in een organisatie de basis vormen.

Lean kent drie invalshoeken. Vraag een medewerker wat Lean is 
en je zult verschillende antwoorden krijgen. De één beschouwt 
het als een verzameling van instrumenten, de ander als een ge-
degen fi losofi e van waaruit een organisatie werkt. in het kort ge-
zegd is Lean het allemaal. in fi guur 2 zijn de drie invalshoeken 
vertaald naar de vragen (zie ook het volgende hoofdstuk):
1. Lean fi losofi e - Wat is Lean?
2. Lean verbeterstappen - Hoe start je?
3. Lean tools - Wat zijn de hulpmiddelen? 

Figuur 1. Kanomodel: 
Wie is de klant en wat 

wil hij?

Figuur 2. Overzicht van 
Lean Management
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WAAroM LeAn AuDiten?
uit verkennend veldonderzoek blijkt dat het systeem van interne 
audits vaak een verplicht nummer is geworden. om te voldoen 
aan externe certificeringseisen worden interne audits trouw 
uitgevoerd, maar de toegevoegde waarde is dikwijls beperkt. 
De vraag is: Hoe komt dit? en vervolgens: Wat kunnen we er-
aan doen? Lean Auditen is een verfrissende manier van auditen 
waarbij certificeringseisen niet centraal staan, maar de essentie 
van bedrijfsprocessen en het doel dat deze processen beogen.

in het boek ‘Verdraaide organisaties’ (2012) van Wouter Hart 
wordt het probleem dat we vandaag de dag in veel organisaties 
zien, aan de kaak gesteld. Hart illustreert dit in zijn boek aan 
de hand van een waargebeurd verhaal over de finale van een 
wereldbeker schaatswedstrijd tussen de nederlander Simon 
Kuipers en de Amerikaan shani Davis. De beelden van de finish 
laten zien dat de nederlander Kuipers als eerste over de streep 
ging en recht zou hebben op de gouden medaille. maar het tijd-
waarnemingssysteem wees Shani Davis aan als winnaar. Hoofd-
scheidsrechter Canadees Clement had de beschikking over de 
finish-foto en kon daarop zien dat het systeem een fout had ge-
maakt. Hij wees Simon Kuipers aan als winnaar. echter, na lang 
beraad werd uiteindelijk tóch besloten dat de gouden medaille 
voor Davis zou zijn. in het procedurehandboek stond namelijk 
beschreven dat het tijdwaarnemingssysteem leidend was bij het 
besluit over de winnende tijd. Kuipers diende bezwaar in bij de 
isu (international skating union) en uiteindelijk ging de medaille 
terug naar Kuipers. niet omdat hij gewonnen had, maar omdat 
de hoofdscheidsrechter procedureel niet terug had mogen ko-
men op de handtekening die hij in eerste instantie onder het 
wedstrijdformulier had gezet.

Deze situatie loopt voor de nederlander Simon Kuipers goed af, 
maar bij de reden van de terugkeer van de medaille naar eerst 
Shani en later Kuipers kunnen vraagtekens worden gezet.
Het roept de vraag op wat de definitie van ‘winnen’ ook alweer 
was. en het maakt je bewust van het feit dat we de reden waar-
om organisaties systemen en procedures in het leven hebben 
geroepen, in dit geval het tijdwaarnemingssysteem, soms uit het 
oog verliezen. Hart (2012) stelt dat we in dit geval, maar vaak 
ook in organisaties, het systeem met al haar procedures leidend 

laten zijn in plaats van de bedoeling achter het systeem en de 
procedures (in dit geval ‘het winnen’). en hoewel het een ander 
onderwerp betreft, raken we met dit verhaal ook de knelpunten 
die we de laatste jaren zien bij het uitvoeren van (interne) audits:
• We auditen omdat het moet. Het is een verplicht onderdeel 

om in aanmerking te komen voor kwaliteitscertificaten zoals 
iso en HKz. Het daadwerkelijke belang van een audit ver-
schuift naar de achtergrond.

• We zetten een audit in om te toetsen of we aan normen vol-
doen. We auditen naar de letter van de wet en de norm in 
plaats van naar de geest (en daarmee de essentie achter de 
norm, en de reden waarom betreffende normen in de eerste 
plaats zijn opgesteld).

• We auditen om te beoordelen of we de dingen goed doen, 
maar niet meer of we de goede dingen doen.

We zijn dan ook toe aan nieuwe prikkels in het auditen die ons 
terugbrengen bij de bedoeling van waar auditen voor in het leven 
is geroepen. Met het uitvoeren van een Lean Audit kan dit ge-
realiseerd worden. Met Lean Auditen sta je stil bij de vraag wat 
het te onderzoeken object of proces op moet leveren vanuit het 
perspectief van de klant. voorgeschreven kaders kunnen ter dis-
cussie worden gesteld als deze indruisen tegen ‘de bedoeling’. 
Vanuit een Lean Audit vraagt de auditor zich continu af of de ac-
tiviteiten in de processtappen van toegevoegde waarde zijn voor 
de klant. is dat niet het geval, dan is dit het onderzoeken waard. 
er wordt dan een diepgaande analyse verricht op de verspilling 
die dit oplevert en de mogelijke oorzaken daarachter. vandaaruit 
worden procesverbeteringen geïnitieerd die processen dichterbij 
de bedoeling brengen van waarvoor ze daadwerkelijk in het leven 
geroepen zijn. 

Met een LeAn BriL op nAAr De orgAnisAtie KiJKen
Met Lean Auditen wordt door een Lean bril naar de organisatie of 
processen gekeken. zoals aangegeven in figuur 2 kenmerkt de 
Lean bril zich door drie invalshoeken. 

1. Lean filosofie - Wat is Lean?
De eerste invalshoek betreft de 14 principes van toyota. in figuur 
3 is de piramide weergegeven waarin de 14 principes zijn inge-
deeld.
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Bron: the toyota Way
filosofi e:
1. Baseer beslissingen op een lange termijn fi losofi e, zelfs als het ten 

koste gaat van korte termijn fi nanciële doelstellingen.

proces:
2. Creëer ‘fl ow’ in het proces, zodat je eerder knelpunten ziet (‘doe het 

werk van vandaag vandaag’).
3. Werk met pull systemen, om overproductie te voorkomen.
4. zorg voor een gelijkmatig werkritme (heijunka: werk als een schild-

pad, niet als een haas).
5. ontwikkel een cultuur om problemen direct structureel op te lossen 

(stop met werken als er een kwaliteitsprobleem is).
6. gestandaardiseerde taken zijn de basis voor continu verbeteren door 

iedere medewerker.
7. gebruik visuele controle zodat problemen en afwijkingen direct zicht-

baar zijn.
8. gebruik alleen betrouwbare, uitvoerig geteste technologie ter onder-

steuning van mensen en processen.

partners & medewerkers:
9. ontwikkel leiders die diepgaand het werk begrijpen, de fi losofi e nale-

ven, overbrengen op anderen en laten inspireren.
10. respecteer en ontwikkel mensen en teams die de fi losofi e van de 

organisatie volgen, die voldoening uit hun werk halen. Daag ze uit.
11. respecteer je ketenpartners door hen uit te dagen en te helpen.

problemen oplossen:
12. ga naar de bron (ga kijken daar waar het gebeurt) om de situatie 

diepgaand te begrijpen (genchi genbutsu).
13. neem beslissingen langzaam, na zorgvuldige overweging van alle op-

ties en gezichtspunten. voer besluiten snel uit.
14. Word een lerende organisatie door refl ectie (hansei) en continu ge-

staag verbeteren (Kaizen).

nB Deze 14 principes krijgen vooral een plek in een type 2 Lean 
Audit, zoals op pagina 17 van dit boekje wordt toegelicht.

2. Lean verbeterstappen - Hoe start je?
een type 1 Lean Audit uitvoeren gebeurt op basis van de vijf 
verbeterstappen van Womack en Jones. Dit zijn vijf stappen om 
slimmer, slanker en sneller te werken (de procesmatige insteek).
1. in beeld krijgen wat de klant (intern en extern) werkelijk wil 

(gevraagd en ongevraagd).
2. gedetailleerd inzicht krijgen in het proces.
3. processen stroomlijnen (fl ow creëren).
4. verschuiven van ‘push’ naar ‘pull’.
5. verspilling blijven signaleren en aanpakken.

De verspillingen die worden aangepakt in stap 3, 4 en 5 kunnen aan de 
hand van het ezelsbruggetje tiMWooD(t) worden onthouden. Hieronder 
zijn de verspillingen opgesomd:
transportation transport
inventory voorraden/opslag
motion Bewegingen en verplaatsingen
Waiting Wachttijd
over producing overproductie
over processing gebrekkige procesinrichting
Defect Fouten en herbewerkingen
(talent) Juiste persoon op de juiste plek, benutten van creativi-

teit van mensen

op basis van een gedetailleerd inzicht in het proces en de ver-
schillende processtappen wordt onderzocht of er sprake is van 
mogelijke verspillingen. Bijvoorbeeld: de bewerkingstijd van het 
doen van een bestelling is feitelijk 30 minuten, terwijl de door-
looptijd enkele weken in beslag neemt. mogelijke voorraden of 
wachttijden kunnen dan worden gezien als verspilling. met een 
Lean Audit type 1 wordt onderzocht hoe deze verspillingen zoveel 
mogelijk teruggedrongen of geëlimineerd kunnen worden.

Figuur 3.
Piramide met 14

principes van Toyota.
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3. Lean tools - Wat zijn de hulpmiddelen? 

VAn AD HoC VerBeteren nAAr Continu VerBeteren
veel organisaties werken incidentgedreven aan verbetering. als 
men tegen knelpunten aanloopt in de praktijk, worden de knel-
punten aangepakt en worden er verbeteringen doorgevoerd. 
maar pro-actief werken aan verbetering, ook zonder dat men 
direct knelpunten ervaart in de praktijk, gebeurt weinig. een 
bekend verhaal is dat medewerkers op een zeker moment met 
verbeterideeën kwamen maar omdat er in de organisatie weinig 
opvolging aan werd gegeven bleven volgende verbeterideeën uit. 
ieder doet zijn werk naar eer en geweten. Kleine aanpassingen 
in het eigen werk worden gedaan, maar organisatiebreed leren 
vindt niet plaats.

Dat is jammer, want uiteindelijk willen we allemaal werken in een 
cultuur waarin continu verbeteren de basis is. eventuele Lean 
tools zoals prestatieborden en Verbeterborden kunnen deze cul-
tuur ondersteunen. een type 1 Lean Audit kan helpen om proces-
sen zo efficiënt mogelijk in te richten ten dienste van de klant. 
Maar daarmee is de organisatie er nog niet. uiteindelijk wil je als 
organisatie toewerken naar een verbetercultuur, waarbij verbe-
teren is verankerd in de organisatie en medewerkers hier onbe-
wust bekwaam in zijn. Het werken aan verbetering zit in de genen 
van de organisatie en is dan een vanzelfsprekendheid geworden. 
om deze verbetercultuur en -structuur te onderzoeken kan een 
type 2 Lean Audit worden uitgevoerd.

WAnneer is een LeAn AuDit gesCHiKt?
een Lean Audit sluit aan op de ontwikkelingen die we nu in veel 
organisaties zien: de behoefte aan het efficiënter inrichten van 

processen en om tegelijkertijd te blijven leren en verbeteren. 
Lean Auditen beschouwen wij echter niet als het ultieme vervan-
gingsmiddel voor alle bestaande auditvormen. of de Lean Audit 
geschikt is als auditinstrument is afhankelijk van het doel dat or-
ganisaties ermee beogen. een Lean Audit op verspillingen (type 
1) is geschikt voor organisaties die een proces slimmer, sneller 
of slanker willen inrichten. een Lean Audit op continu verbeteren 
(type 2) is geschikt voor organisaties die inzicht willen krijgen in 
hoe het is gesteld met het continu verbeteren in de organisatie 
en die de handvatten missen om continu verbeteren nog steviger 
te verankeren in de organisatiestructuur en -cultuur.

Lean Auditen is daarentegen niet geschikt voor het verkrijgen 
van een totaaloverzicht van de kwaliteit van processen of kwa-
liteitssystemen, tenzij alle processen onderworpen worden aan 
een Lean Audit. een Lean Audit heeft namelijk een duidelijke fo-
cus op één proces, om vervolgens diepgaand te kijken en te be-
grijpen hoe processen zich feitelijk in de praktijk voordoen. voor 
het toetsen of organisaties aan certificeringseisen (normenka-
der) voldoen, is een conformiteitenaudit nog altijd geschikt. mits 
deze niet te traditioneel ingestoken wordt. “Het gaat erom dat we 
verder leren kijken dan alleen het beoordelen of wel of niet aan 
normen wordt voldaan”, zo stelt Certified Lead Assessor Cathy 
snel. ze is enthousiast over de door tno Management Consul-
tants ontwikkelde Lean Audit omdat het organisaties helpt om 
(norm)onderdelen in samenhang te beoordelen en te plaatsen in 
het perspectief van effectiviteit en doelmatigheid. “en dat is waar 
externe auditoren ook (steeds meer) naar op zoek zijn. een Lean 
audit kan dan ook goed worden afgewisseld met een conformi-
teitenaudit voor iso of HKz. Daar waar een conformiteitenaudit 
meer op de oppervlakte blijft in het analyseren van processen, 
kan afwisselend met een Lean Audit verdieping in processen wor-
den aangebracht”, aldus snel. een Lean Audit gaat niet alleen 
in op ‘doen we de dingen nog goed’, maar ook ‘doen we nog 
de goede dingen’. een Lean Audit kan de kaders (zoals het op 
papier staat) ter discussie stellen omdat het teruggaat naar de 
essentie (de bedoeling) van waarom processen en procedures in 
het leven zijn geroepen. Lean Auditoren krijgen de juiste instru-
menten en handvatten aangereikt om dit diepgaand te analyse-
ren en beoordelen.

Figuur 4.
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Hoe pAst u LeAn AuDiten toe?
een Lean Audit uitvoeren kenmerkt zich door een diepgaande 
analyse op één proces (type 1), hetzij op het proces van ‘continu 
verbeteren’ (type 2). De kunst is om je niet te verliezen in deze 
focus zodat het grotere geheel, de organisatiedoelstelling en de 
consequenties voor andere processen, niet uit het oog wordt ver-
loren.

tYpe 1 LeAn AuDit
De Lean Audit type 1 is gericht op de effectiviteit van processen 
en het elimineren van verspillingen. Hierbij neemt een auditor 
een proces onder de loep samen met medewerkers die betrok-
ken zijn bij of een rol hebben in het betreffende proces. Dit ge-
beurt met Lean instrumenten zoals de waardestroomanalyse, 
de verspillingswandeling en de oorzakenanalyse. De Lean Audit 
start met het concretiseren van wat klanten echt willen en welke 
reis de klant maakt als hij een dienst afneemt. Hierbij wordt te-
vens gekeken naar vormen van verspillingen (bijvoorbeeld tim-
WooDt) en systemen van ordelijkheid (bijvoorbeeld 5s, even-
eens een Lean techniek). De audit heeft het karakter van een 
kleinschalig Lean project, waarbij de implementatie van het ver-
beterpotentieel aan de organisatie overgelaten wordt. De audit 
is diagnosticerend van aard en de rol van de auditor is veelal die 
van procesbegeleider.

een voorbeeld uit de zorg: het uitvoeren van onderzoek om de 
juiste diagnose te stellen voor een ziektebeeld kan door een zorg-
organisatie inhoudelijk goed worden uitgevoerd. Doordat voor 
veel patiënten de onderzoeken toch een soort van black-box zijn 
(‘ik krijg een onderzoek, maar wat ze precies gaan doen weet 
ik niet’) is de informatievoorziening naar de patiënt toe over het 
onderzoek, de diagnose, de resultaten en het vervolgtraject van 
belang (heeft toegevoegde waarde). in welke mate een organisa-
tie in staat is dit ook daadwerkelijk in haar processen te borgen 
en medewerkers hierbij te faciliteren in tijd en deskundigheid, 
zijn vragen die onderdeel kunnen zijn van een Lean Audit.
een voorbeeld van een activiteit die voor een klant niet waar-
detoevoegend is, is een aanvraag waarvan de verwerkingsduur 
twee weken is terwijl er feitelijk maar anderhalf uur aan wordt 
gewerkt. De klant wacht onnodig lang. Dit is één van de vele vor-
men van verspillingen die we binnen Lean Management onder-

kennen. Door het reduceren van dit soort verspillingen blijven 
er meer elementen over die ‘waarde toevoegen’ voor de klant. 
Het denken vanuit ‘het leveren van toevoegde waarde voor klan-
ten’ zorgt ervoor dat alle activiteiten binnen een organisatie 
langs  deze meetlat gelegd worden. activiteiten die geen waarde 
toevoegen worden geëlimineerd of geminimaliseerd. ook helpt 
het denken in toegevoegde waarde bij het voorkomen van een 
verkokerde blik. Leveren wij als organisatie op dit moment wel 
alle producten of diensten waar klanten behoefte aan hebben? 
Het draait dus niet alleen om het reduceren van verspillingen, 
maar ook om het verkrijgen van inzicht in nieuwe producten en/
of diensten die de organisatie niet levert, maar waar klanten wel 
op zitten te wachten.

tYpe 2 LeAn AuDit
De Lean Audit type 2 richt zich op het proces van continu verbete-
ren binnen een organisatie en is dus een wezenlijk andere Lean 
Audit dan type 1. De auditor heeft daarin dikwijls de traditionele 
interviewerrol en onderzoekt het ‘systeem’ van continu verbete-
ren binnen een organisatie of afdeling vanuit de onderliggende 
Lean principes. Dit type Lean Audit is vooral interessant voor 
organisaties die al met Lean instrumenten of projecten werken 
en de vervolgstap willen maken naar een Lean systeem en Lean 
principes. We erkennen in deze Lean Audit drie ordes van con-
tinu verbeteren (zie fi guur 5 en kader op de volgende pagina).

Figuur 5. Ordes van 
continu verbeteren
Figuur 5. Ordes van 
continu verbeteren
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ordes van continu verbeteren

Eerste orde
Het ontdekken en herstellen van fouten binnen projecten. 
Binnen kaders werken; de opdracht staat niet ter discussie.

Tweede orde
Het refl ecteren tijdens het werk, waarbij gegevens, kaders en mid-
delen niet heilig zijn maar ter discussie gesteld worden als dit leidt tot 
verbetering op de lange termijn. 

Derde orde
verbetersuggesties en best practices worden breed in de organisatie 
gedeeld en kunnen leiden tot nieuwe werkwijzen. Continu verbeteren 
is in de cultuur verankerd en gebeurt systematisch.

op basis van gesprekken met een representatieve afvaardiging 
van functionarissen in de organisatie, achterhaalt de auditor 
de bron van de knelpunten die organisaties belemmeren om te 
groeien naar de ‘derde orde verbeteren’. voorbeelden van type 2 
Lean Audit vragen zijn: 
• op welke manier wordt binnen de organisatie gewerkt aan 

het verbeteren van de dienstverlening?
• op welke manier worden medewerkers betrokken bij/gesti-

muleerd tot het verbeteren van de dienstverlening? Hoe is de 
feedback naar medewerkers georganiseerd?

• Hoe wordt de werkelijke oorzaak van een probleem achter-
haald? is hier een vaste methodiek voor?

• Hoe snel worden verbeteringen doorgevoerd?
• Hoe worden binnen de afdeling verbeterideeën geïnventari-

seerd en doorgevoerd? Hoe laagdrempelig is dit gemaakt? 
Worden medewerkers actief gestimuleerd om dit te doen?

• Hoe wordt gekeken of de verbeterinitiatieven ook het juiste 
effect hebben?

• is er een systematiek waarin gewerkt wordt aan kortcyclisch 
verbeteren?

LeAn rApportAge
De rapportage van een Lean Audit is geen dik rapport, maar 
wordt in presentatievorm weergegeven. Het rapport wordt zo 
visueel mogelijk gemaakt aan de hand van grafi eken, foto’s en 
plaatjes en geeft op overzichtelijke wijze weer waar sterke pun-

ten en verbeterpunten liggen. Het rapport ken geen voorgeschre-
ven format. Hieronder volgen enkele tips:
• plaatjes zeggen vaak meer dan woorden. Vooral voor een 

type 1 Lean Audit spreekt het tot de verbeelding als foto’s 
worden toegevoegd. Je kunt bijvoorbeeld de zin opschrijven: 
“er staan wel eens dozen voor de nooduitgang, waardoor de 
route naar buiten geblokkeerd wordt”. maar door een foto te 
tonen, is het bewijsmateriaal direct geleverd en kan men er 
niet meer omheen (zie fi guur 6). 

• Breng de verspillingen zo kwantitatief mogelijk in kaart. Bij-
voorbeeld: 20% van alle ingevulde declaraties zijn niet juist 
en worden teruggestuurd. Dit neemt 16,11 uur extra tijd in 
beslag per maand en kost daarmee € 880 euro per maand.

• uit waardering voor de zaken die goed gaan of als best prac-
tice kunnen worden gemarkeerd. Dit creëert energie en ook 
daar zit potentie voor organisatiebreed leren en verbeteren.

• Sluit af met een opsomming van aanbevelingen en maak 
daarbij concreet wat het oplevert als men dit oppakt in bij-
voorbeeld tijd, uren en geld (voor de klant en organisatie). zo 
maak je de winst die er te halen valt direct inzichtelijk. 

• orden de conclusies bij een type 2 audit naar de ordes van 
continu verbeteren (zie fi guur 5 en kader pagina 17-18). 

Figuur 6. Verbetervoor-
beeld uit Lean Audit 
rapportage

Ongewenste situatie

Gewenste situatie
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WAt LeVert LeAn AuDiten De 
orgAnisAtie op?
Helaas zien we dat audits maar al te vaak worden ingezet als 
instrument om te controleren en beheersen, terwijl het vooral 
een instrument zou moeten zijn voor leren en verbeteren. Con-
troleren en leren gaan niet hand in hand. Leren moet worden 
gestimuleerd en gefaciliteerd, waarbij medewerkers uitgedaagd 
worden om slim en doeltreffend te werken. Bij Lean ligt de focus 
niet op controleren, maar juist op leren en vandaaruit het voorko-
men van fouten in de toekomst.
Met een Lean Audit worden diepgaand de bronnen geanalyseerd 
die de oorzaak vormen van verspillingen of belemmeringen in 
het continu verbeteren. vandaaruit worden adviezen gegeven 
voor het aanpakken van deze oorzaken. een Lean Audit draagt 
daadwerkelijk bij aan de effectiviteit van de organisatie, voegt 
waarde toe voor klanten en inspireert medewerkers tot leren en 
continu verbeteren. De Lean Audit gaat daarmee terug naar de 
essentie van waarvoor interne audits zijn bedoeld. een hoger 
rendement van een interne audit is het resultaat.

er is inmiddels bij vele organisaties ervaring opgedaan met het 
uitvoeren van Lean Audits en het trainen van interne auditoren 
in het uitvoeren van Lean Audits. Hieronder worden enkele cases 
daarvan uitgelicht. zo heeft tno Management Consultants bij 
een justitiële jeugdinrichting een verspillingenaudit op het ver-
lofpassenadministratieproces uitgevoerd en bij een organisatie 
voor vastgoedonderhoud een organisatiebrede Lean Audit op het 
proces van continu verbeteren. ook heeft een in Lean Auditen 
getrainde medewerker een Lean Audit uitgevoerd op het proces 
van ‘afhandeling service verzoeken door een it afdeling’.

LeAn AuDiten in De prAKtiJK

Lean Auditen in een gesloten jeugdzorginstelling
Justitiële Jeugdinrichting teylingereind stelt dat de Lean Audit 
blootlegde waar de verspillingen in het verlofpassenproces za-
ten. Kwaliteitsmedewerker: ‘We hadden al wel het gevoel dat dit 
proces efficiënter ingericht zou kunnen worden, maar wisten niet 
op welke punten. We hebben met de medewerkers van de ver-

lofpassenadministratie, onder begeleiding van een Lean Auditor, 
het proces onder de loep genomen. Het lijkt vrij logisch om ver-
spillingen te detecteren, maar vaak zit het zo in het systeem om 
te handelen volgens de procedure dat je je onvoldoende bewust 
bent dat het ook anders en effectiever kan. De Lean Audit maakt 
dat je anders naar het proces gaat kijken en leert jezelf continu 
de vraag stellen: Waarom doen we dit ook alweer? Het is een 
andere manier van denken die ons weer bewust maakt van de 
effectiviteit van ons handelen.’ De conclusie was dat er verschil-
lende formulieren bestonden die geïntegreerd konden worden en 
zo dubbel werk en ook fouten (voortkomend uit het overtypen 
van werk) voorkomen konden worden. ook bleek het bijhouden 
van fysieke dossiers (voor het geval it systemen uitvielen) erg 
tijdsintensief en werden andere, minder tijdsintensieve oplossin-
gen, overwogen. Daarnaast bleek dat er regelmatig verstoringen 
plaatsvonden als men bezig was het maken van een verlofpas, 
waardoor het maken ervan aanzienlijk meer tijd kostte dan ge-
bruikelijk. Het structureel organiseren van momenten voor dit 
type werk, was daarin een goede aanbeveling.

Lean Auditen bij een shared service center van een grote zorg-
organisatie
in deze organisatie heerste al het gevoel dat er onnodige verspil-
ling zat in het proces van ‘indienen en vervullen van (simpele) 
serviceverzoeken aan een it afdeling’ door medewerkers. een 
voorbeeld van een serviceverzoek is het wijzigen van een wacht-
woord of toegang krijgen tot een systeem. De Lean Audit (type 
1) maakte deze verspillingen inzichtelijk en liet ook zien wat de 
winst zou zijn als dit probleem werd opgelost. Samen met een 
groot aantal betrokkenen uit het proces is het proces inclusief 
verspillingen inzichtelijk gemaakt. en hier bleek inderdaad een 
groot rendement te behalen. uit de waardestroomanalyse werd 
duidelijk dat 50% van de service verzoeken (= 375 van de 750 
in de week) niet compleet waren en werden teruggestuurd naar 
de klant! Dit leidde tot grote voorraadvorming bij de medewer-
kers, omdat er een grote stapel met serviceverzoeken lag die 
nog aangevuld diende te worden met nadere informatie van de 
klant(wensen). ook leidde dit tot lange doorlooptijden, voor het 
uiteindelijk kunnen voldoen aan het serviceverzoek (30% van de 
verzoeken duurde gemiddeld 20 dagen). ook het systeem waarin 
registratie plaats vond was erg traag. De registratietijd van één 
serviceverzoek duurde daarom 5 in plaats van 2 minuten (is 37,5 
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Linda Cents, innovatiemanager bij talen: ‘Lean brengt ons nu 
al veel verbeteringen. maar we wilden een volgende stap zetten 
van Lean projecten naar een Lean systeem. Het doel was om het 
gedachtegoed van continu verbeteren tussen de oren van men-
sen te krijgen en te verankeren in de organisatie. De Lean Audit 
heeft ons opgeleverd dat we de volgende fase van Lean in kun-
nen gaan: de knelpunten die ons belemmeren om toe te groeien 
naar een Lean systeem zijn achterhaald en daar moeten we echt 
mee aan de slag’.

uur wachttijd per week). Daarnaast bleek dat er verschillende 
manieren waren voor het indienen van ‘aanvragen’. er was geen 
duidelijke ingang. Hierdoor kwam het voor dat identieke service-
verzoeken soms bij twee verschillende medewerkers werd neer-
gelegd en dubbel werk werd gedaan. De volgende aanbevelingen 
zijn op hoofdlijnen doorgevoerd.
1. Het aanpassen van het serviceverzoekformulier. open in-

vulvelden zijn weggehaald, en er is met de juiste vragen af-
gedwongen dat de goede informatie wordt ingevuld en een 
compleet verzoek wordt ingediend.

2. Het proces van ‘aanvragen indienen standaardiseren’, en 
daarin onder meer één toegangsmogelijkheid afdwingen.

3. voortgangscontroles elimineren.
4. in gesprek gaan met leverancier van het registratiesysteem 

om de snelheid in het systeem te bevorderen.
 
De verbetersuggesties zijn in de organisatie verder opgepakt. De 
gerealiseerde besparing (exclusief stap 4, want dit vroeg meer 
tijd) leverde op: 17-20 uur per week minder tijd kwijt aan ‘het 
achter informatie aanbellen en controleren’ en reductie van de 
doorlooptijd van een aanvraag van gemiddeld zeven werkdagen 
naar twee werkdagen. De Lean Audit rapportage maakte, met 
behulp van grafieken en plaatjes, mooi inzichtelijk welke verspil-
lingen er nu in het proces zaten en welke winst er voor de it afde-
ling en de klant gerealiseerd kon worden, als hierop gericht actie 
werd ondernomen. 

Lean Auditen bij een bedrijf in vastgoedonderhoud
talen Vastgoedonderhoud begint in 2007 met het trainen van 
het hoger management, gevolgd door het midden management 
en heeft in 2012 de uitvoerders getraind in Lean Management. 
in de tussentijd zijn technieken als de leanplanning, 5s, Kanban, 
Kaizens en de value Stream map (vSm) ingezet en zijn diverse 
Lean projecten gerealiseerd. niet alleen voor de eigen organisa-
tie maar ook voor klanten. zo heeft zij in voortraject bij Achmea, 
door middel van een vSm, een doorlooptijd verkorting van onge-
veer 75 dagen weten te realiseren. toch was het continu verbete-
ren niet onderdeel van de cultuur en ingebed in het systeem van 
de organisatie. ergens in de organisatie stagneerde het continu 
verbeteren en de vraag was natuurlijk waar in de organisatie dit 
stagneerde en wat de oorzaken hiervan waren. 
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Meer interessAnte AuDitVorMen

Waarderend Auditen
auditen vanuit de waarderende invalshoek kan veel betekenen 
voor het ontstaan van leervolle dialogen in organisaties. een po-
sitieve vraag nodigt namelijk uit tot leren en reflectie. Bij vragen 
naar oorzaken van problemen kan dat bij medewerkers in interne 
audits een defensieve houding oproepen. ook onzekerheid en 
angst dat de persoon erop wordt afgerekend, nodigt minder uit 
tot leren. een positieve vraag is waarderend en geeft de persoon 
vertrouwen over het onderwerp en zichzelf. een positieve vraag-
stelling stimuleert om na te denken en daarmee is de eerste stap 
tot een verbeterklimaat gezet. uitgangspunt bij het stellen van 
waarderende vragen in een audit is de gedachte dat het ‘glas half 
vol’ is in plaats van ‘half leeg’. Het gaat erom door vragen brug-
gen te slaan tussen de behoeften van de organisatie enerzijds 
en gevoelens en emotionele behoeften van personen anderzijds. 
gevoelens van trots, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, bin-
ding en persoonlijke groei. Het stellen van waarderende vragen 
helpt om het beste in mensen naar boven te halen en deze kwa-
liteiten en krachten te benutten in het werk. een Waarderende 
Audit inspireert en vormt het de basis voor het co-creëren van 
verbetering en vernieuwing in de organisatie.

Risk Based Auditen
risk Based Auditen is een afgebakende audit, waarbij wordt 
gekeken naar het onderkennen van de risico’s, de werking van 
de beheersingsmaatregelen in de processen en de mate waarin 
deze risico’s gemanaged worden. De basisgedachte is dat de 
focus van het interne auditprogramma is gericht op de activitei-
ten in de organisatie die de risico’s met zich meebrengen. ri-
sico’s die een directe bedreiging vormen voor de kwaliteit van 
het product en/of dienstverlening en het belang van de klant. 
Het vertrekpunt bij een risk Based Audit zijn de doelen van de 
organisatie: Waar staat de organisatie voor? en wat mag de klant 
verwachten? als het management van de organisatie risicoma-
nagement heeft ingevoerd en de essentiële risico’s al heeft on-
derkend en vastgesteld dan is dat een goede basis om direct 
te starten met een risk Based Audit. Heeft uw organisatie de 
risico’s nog niet formeel geïdentificeerd en onderzocht dat kunt u 
met een risk Based Audit het management actief ondersteunen 
door het vergaren van de informatie die nodig is voor risico iden-
tificatie en analyse.

ConCLusie
Auditen met een Lean bril geeft een andere kijk op processen, 
in tegenstelling tot een traditionele audit. in de tijd waarin we 
nu leven is efficiënt en effectief werken niet meer weg te den-
ken. We willen als klant alleen nog maar betalen voor dié dingen 
die echt waarde toevoegen. verspillingen in processen moeten 
we dan ook zoveel mogelijk reduceren. Met een Lean Audit is 
dit mogelijk. Auditen krijgt vanuit de filosofie en methodiek van 
Lean Management een andere invulling. De auditor is naast 
interviewer namelijk ook procesbegeleider, en nodigt betrokke-
nen bij het proces uit om de Lean bril op te zetten en diepgaand 
‘hun’ proces te analyseren. De auditor denkt daarbij, vanuit zijn 
Lean kennis, mee in het grondig analyseren van een proces. Hij 
is tevens coach, omdat hij met de Lean tools en technieken de 
betrokkenen uit het proces zelf de verspilling laat identificeren 
en oplossen. De eerste stap naar draagvlak voor de uitkomsten 
is daarmee gezet. tevens is een stap gemaakt naar minder ver-
spilling en meer toegevoegde waarde. en dat willen we toch al-
lemaal?
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Rik Brom

rik Brom is consultant en Black Belt Lean six sigma bij tno Manage-
ment Consultants. rik houdt zich veel bezig met procesmanagement 
en procesbeschrijvingen in de zorg, dienstverlening en overheid. ook 
heeft hij tientallen organisaties begeleid richting een kwaliteitscertifi-
cering (iso 9001 en HKz). Hierbij kwam hij in aanraking met Lean six 
Sigma. 
sinds 2011 is rik Black Belt. in die hoedanigheid geeft hij veel trainin-
gen en coaching in de zorg en dienstverlening. Dit doet hij vanuit de 
filosofie: het kan altijd beter, er is altijd ruimte voor verbetering. Volgens 
rik zit er nog veel ruimte in processen en organisaties om te verbe-
teren en zit er nog veel “waste” in organisaties en de denkwijze van 
organisaties. Lean Auditen is voor hem in deze vorm een onderdeel van 
de “genchi genbutsu”-manier van denken. ga naar waar het gebeurt 
en vraag de mensen die werken in het proces hoe het proces loopt om 
het werk diepgaand te begrijpen. oordelen van buitenaf passen vaak 
niet bij de denkwereld van de medewerkers: laat ze daarom meeden-
ken om een cultuur van continu verbeteren te creëren.
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Manon Diepenmaat 

Manon Diepenmaat is senior consultant bij tno Management Con-
sultants. manon heeft veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen 
en invoeren van kwaliteitsmanagementsystemen. tevens heeft zij als 
onderzoeker en lead assessor veel audits uitgevoerd en medewerkers 
getraind in het uitvoeren van interne audits. voor manon betekent audi-
ting een bron voor leren, ontwikkelen en verbeteren van de prestaties 
van zowel medewerkers als organisatie. in de praktijk worden interne 
audits echter lang niet altijd zo gezien en ervaren. Dit heeft manon 
geïnspireerd om, samen met collega’s, nieuwe, verfrissende metho-
den in auditing te ontwikkelen die meer energie genereren en meer 
rendement halen uit audits. een Lean Audit is daar één van. Lean is 
het met en door medewerkers initiëren van verbeteringen die verspil-
lingen wegnemen en meer waarde toevoegen voor de klant. Concreet 
verbeterpotentieel op basis van een diepgaande gezamenlijke analyse, 
is het resultaat. 
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