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Een korte introductie 
van Lean, Six Sigma 
en Vanguard
Sinds een paar jaar wordt binnen de politie én in samenwerkingsverbanden 

binnen de veiligheidsketen geëxperimenteerd met Lean, (Lean-)Six Sigma 

en Vanguard. Wat zijn dit voor methoden? Hoe maak je als opdrachtgever of 

projectleider de keuze om wel of niet met zo’n methodiek te gaan werken? 

En soms gaat het niet om de vraag of iemand er zelf mee wil werken, maar 

verzoeken ketenpartners de politie deel te nemen aan een verbetertraject 

waarbij een bepaalde methodiek gehanteerd wordt. Wat kun je verwachten 

en waar moet je op letten als je ermee aan de slag gaat? Een korte 

introductie.
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De inrichting van de Nationale Politie is een van de 
grootste reorganisaties in de Nederlandse 
geschiedenis. Deze leidt tot veel veranderingen, 
op alle niveaus in de organisatie. Daarnaast zijn 

er voor de politie diverse veranderopgaven die voortkomen 
uit ontwikkelingen in de maatschappij. Binnen de politie is 
veel aandacht voor de vraag welke soorten aanpak en stijlen 
van verandering passen bij haar organisatie en bij de veran-
deropgaven van dit moment. Welke modellen en methodie-
ken sluiten hier goed op aan? Eén van de kritiekpunten op 
het INK-kwaliteitstelsel, dat de Nederlandse politie tot voor 
kort hanteerde, was dat het onvoldoende ging over het pri-
maire proces en de kwaliteit van het werk. Kan dat anders?

Veel verbetermethodieken, waaronder ook Lean, Six 
Sigma en Vanguard, hebben hun oorsprong in de industrie. 
Met name Toyota wordt gezien als een van de grondleggers 
van het ‘kwaliteitsdenken’: deze autofabrikant zoekt al sinds 
de jaren dertig continu naar manieren om de waarde voor de 
klant te verhogen, en heeft kwaliteit tot kern van de organi-
satie gemaakt. In de jaren na WOII zijn de diverse concep-
ten en technieken die daarbij worden gebruikt door Taiichi 
Ohno samengebracht in het Toyota Productie Systeem (TPS).

Lean
Eind jaren tachtig kregen onderzoekers van het Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) toestemming om het 
Toyota Productie Systeem te bestuderen. De publicaties 
hierover, onder meer van Womack, Roos en Jones, vorm-
den de basis van Lean. Dit leidde tot bredere toepassing in 
de productie-industrie en de logistiek. Inmiddels wordt 
Lean ook toegepast in andere branches, zoals de dienstver-
lening en de overheid. De vorm waarin dat gebeurt is 
echter zeer verschillend: diverse organisaties en adviesbu-
reaus hebben een eigen variant ontwikkeld, al dan niet in 
combinatie met andere veranderkundige theorieën.

Lean of Lean Management focust op procesketens (waarde-
stromen of value streams genoemd). Lean kan omschreven 
worden als een visie op kwaliteit, met daarbij diverse 
concepten en technieken die medewerkers en leidinggeven-

den in staat stellen de resultaten van de organisatie te 
verbeteren. Binnen Lean staat de klant centraal. De doel-
stelling van Lean is het creëren van toegevoegde waarde 
voor de klant, het zo slank en slim mogelijk inrichten van de 
organisatie(processen) en het optimaal inzetten van de 
beschikbare resources. Oftewel: maximale klantwaarde 
tegen een zo laag mogelijke prijs.

Volgens Lean bereik je dit door het werk lean (slank, 
efficiënt) te organiseren, door kwaliteit centraal te stellen 
binnen de hele organisatie (op alle niveaus) en door continu 
te verbeteren. Bij het beantwoorden van de vraag hoe je het 
werk lean organiseert, worden concepten uit de logistiek, 
organisatiekunde en kwaliteitsmanagement gebruikt. 
Bekende voorbeelden zijn ‘just-in-time productie’ (precies 
maken en leveren wat nodig is, op het juiste moment en in 
de juiste hoeveelheid), ‘pull-productie’ (stroomopwaarts 
georganiseerde werkplanning) en ‘jidoka’ (automatisch 
inbouwen van kwaliteit). 
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Reduceren van verspilling
Een voorbeeld van een Lean-concept is het reduceren 
van verspilling. Lean kijkt daarbij naar verschillende 
vormen:
1.  Overproductie (meer produceren dan gevraagd 

wordt)
2. Wachten (incl. ongeplande stilstand)
3.  Overdracht (onnodig verplaatsen van materialen en 

producten)
4.  Bewerking (onnodige bewerkingen uitvoeren)
5.  Voorraad (onnodige voorraden grondstoffen en 

halffabricaat)
6.  Beweging (onnodig verplaatsen van mensen, mid-

delen en producten, incl. zoeken, etc.)
7. Correctie (van fouten, afkeuren van producten, etc.)

Verspilling van talent (niet gebruiken van kennis en 
ervaring) wordt tegenwoordig vaak aan dit rijtje 
toegevoegd.
Een aantal van deze ‘verspillingen’ zijn ook herken-
baar in het politiewerk, al gebruiken we meestal 
andere terminologie. Denk bijvoorbeeld aan het 
controleren en corrigeren van processen-verbaal en 
procesdossiers. Andere zijn echter minder toepasbaar 
en/of relevant. 

In de publicatie Lean Thinking (1996) beschreven Womack 
en Jones het continue verbeterproces in vijf stappen of 
principes1. In 2007 vereenvoudigden ze deze vijf stappen 
tot drie: Purpose, Process en People. In stap 1 (Purpose) 
wordt per product of productgroep gespecificeerd wat de 
waarde is die de klant zoekt. In stap 2 (Process) wordt de 
gehele waardestroom die wordt gebruikt om het product te 
maken geanalyseerd en verbeterd. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar het primaire proces, maar ook naar product- 
en procesontwikkeling, naar de ondersteunende processen 
en zelfs naar de wijze van ondersteuning van het product en 
de klant gedurende de periode dat het product wordt 
gebruikt. Stap 3 (People) betreft het optimaliseren van de 
waardestroom: de inspanningen van iedereen die daarbij 
betrokken is, worden op elkaar afgestemd en er wordt 
gestreefd naar steeds betere resultaten.

In Nederland wordt Lean onder meer toegepast in de 
industrie, de logistiek en de bouw. De laatste jaren is Lean 
ook veel toegepast in ziekenhuizen en andere zorginstellin-
gen: in verbetertrajecten op het gebied van zorglogistiek. 
Bij de politie wordt momenteel in verschillende pilots en 
verbetertrajecten voorzichtig geëxperimenteerd met het 
toepassen van Lean-concepten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 
het kader van het terugdringen van de administratieve 
lasten.

Six Sigma en Lean-Six Sigma
Six Sigma (afgekort 6 ) is in de jaren tachtig ontwikkeld in de 
Verenigde Staten door Mikel J. Harry bij Motorola. Hij combi-
neerde Lean-concepten met ideeën uit de klassieke organisa-
tieleer (ook wel wetenschappelijk management of Taylorisme 
genoemd). In de jaren daarna is Six Sigma door veel multina-
tionals toegepast en later ook in andere branches.

Six Sigma is een kwantitatieve methodiek voor het 
verbeteren van het productieproces. Een Six Sigma-project 
heeft kwantificeerbare, financiële doelstellingen: kosten-
verlaging en/of winstverbetering. Ook deze methodiek start 
bij de wens van de klant. Kwaliteit wordt gezien als: ‘resul-
taten wijken zo min mogelijk af van de gestelde norm’. De 
mate waarin resultaten afwijken wordt statistisch berekend 
en aangeduid met de standaarddeviatie (SD of ), vandaar 
de naam. Dit maakt deze methodiek dus minder geschikt 
voor organisaties met veel variatie in klantvraag en/of met 
een moeilijk te kwantificeren klantvraag.

Six Sigma hanteert een projectmatige verbeteraanpak, 
waarbij mensen op verschillende niveaus in de organisatie 
en met verschillende rollen worden opgeleid: ‘Black Belts’ 
op management niveau, ‘Green Belts’ als projectleiders en 
‘Orange en Yellow Belts’ in de uitvoering. Een Six Sigma-
project verloopt via vijf vaste, duidelijk afgebakende fasen: 
1. verbeterdoelstelling definiëren (Define), 2. relevante 
gegevens verzamelen en nulmeting doen (Measure), 3. 
oorzaken van probleem analyseren (Analyse), 4. verbeterin-
gen bedenken, selecteren en implementeren (Improve) en 5. 
verbeteringen borgen (Control).

Lean-Six Sigma (afgekort L6 ) is een combinatie van de 
verbetermethode van Six Sigma en de analysetechnieken en 
principes van Lean.

Lean-Six Sigma wordt onder meer toegepast in projecten 
die vallen binnen een stimuleringsprogramma van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie ter versnelling van de 
strafrechtketen. De politie neemt deel aan samenwerkings-
projecten met het OM en andere veiligheidspartners.
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Een variant op Lean-Six Sigma is Quest. Deze 
methode is in 2006 ontwikkeld voor de Britse politie 
door KPMG en is gericht op prestatieverhoging en 
kostenreductie. In een groot landelijk programma 
heeft KPMG in samenwerking met het Britse Homeo-
ffice (ministerie van Binnenlandse zaken) in 15 van 
de 43 politiekorpsen Quest toegepast.
Hoewel de resultaten van de eerste Quest-trajecten 
positief waren, zijn de resultaten van de vervolg-
trajecten minder positief. Dit heeft onder meer te 
maken met de politieke druk om te bezuinigen. Die 
druk maakte dat veel politietaken – die door politie-
mensen als waarde toevoegend worden beschouwd 
– in die trajecten door externen als ‘kosten’ werden 
bestempeld. 

Vanguard
Vanguard is in 1985 ontwikkeld in Engeland door John 
Seddon, een arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij zocht 
naar een antwoord op de vraag waarom veranderprogram-
ma’s zo vaak mislukken. Hij richtte zich op twee pijlers: de 
systeemtheorie (‘hoe werkt het werk?’) en de interventie-
theorie (‘hoe kunnen we het werk veranderen?’) Seddon liet 
zich inspireren door denkers uit verschillende disciplines 
en tijdperken. Voor de systeemtheorie waren de belangrijk-
ste William Edwards Deming (bekend van de PDCA-
cyclus), Taiichi Ohno (de man die het Toyota Productie 
Systeem ontwikkelde) en Russell Ackoff. Voor de interven-
tietheorie waren dit Chris Argyris, Frederick Herzberg en 
Alfie Kohn.

Vanguard is specifiek ontwikkeld voor ‘service organisati-
ons’, in het Nederlands vertaald als dienstverlening: hieron-
der verstaat men alles wat geen productie-organisatie is. 
Het verschil tussen productie en dienstverlening is de 
variatie: in de productie wordt gestreefd naar standaardisa-
tie, binnen de dienstverlening is de variatie in klantvraag en 
klantbehoefte veel groter. Daar kan standaardisatie juist 
averechtse effecten hebben. In Vanguard-termen lever je 
goede dienstverlening als de dingen die je doet 
bijdragen aan de ‘bedoeling’ van de organi-
satie (je bestaansrecht).2

Vanguard is een systeembenade-
ring. Essentieel hierbij is dat niet 
alleen het werk verandert, maar 
dat ‘de organisatie rond het werk’ 
de nieuwe werkwijze mogelijk 
maakt. Vanguard heeft een 
uitgesproken visie op hoe 
veranderprocessen verlopen. Zo 
wordt bijvoorbeeld altijd 
gewerkt ‘van buiten naar binnen’. 
Vanguard begint buiten, bij de 
klantvraag. Een cruciale vraag die 
hierbij gesteld wordt is ‘wat is de 

bedoeling van de organisatie of de keten?’ Vanuit dat start-
punt wordt het werk gevolgd van begin tot eind, waarbij 
steeds de vraag wordt gesteld: ‘welke activiteiten hebben 
toegevoegde waarde’?

Cyclische aanpak
Vanguard hanteert een cyclische aanpak om organisaties te 
veranderen, om continu te blijven leren, te verbeteren en 
nieuwe ontwikkelingen te integreren in het werk. Deze 
cyclus bestaat uit drie fasen: Check, Plan en Do. In de 
eerste fase (Check) wordt kennis verzameld om de organisa-
tie als systeem te begrijpen: ‘hoe werkt het werk en waarom 
werkt het zo? In de tweede fase (Plan) wordt experimente-
renderwijs een nieuwe werkwijze ontwikkeld. In de derde 
fase (Do) wordt de nieuwe werkwijze ‘normaal’ gemaakt, 
d.w.z. de organisatie wordt aangepast op de nieuwe werk-
wijze.

Vanguard werkt zowel top-down als bottum-up: managers 
en medewerkers hebben in het verandertraject ieder een 
eigen rol. Het management heeft een leidende rol in de 
verandering. Dat is omdat deze methode niet alleen streeft 
naar verbetering van werkprocessen, maar de organisatie 
bekijkt en ontwerpt als systeem: alleen managers kunnen 
de systeemcondities veranderen die nodig zijn om het 
werkproces goed te laten verlopen. In de visie van Vanguard 
moeten leidinggevenden er voor zorgen dat hun medewer-
kers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, zoals obsta-
kels opruimen die dat in de weg staan.

In Nederland wordt Vanguard onder meer toegepast door 
gemeenten, jeugdzorginstellingen en bibliotheken. Ook 
binnen de politie wordt Vanguard gebruikt. Zo is recentelijk 
een verbetertraject gestart bij ZSM en de basisteamrecher-
che. Het doel van dit traject is het organiseren van de meest 
optimale procesketen voor het betekenisvol en snel afhan-
delen van veelvoorkomende criminaliteit (VVC) die ver-
bonden is aan de buitenwereld: de lokale context. 

Waarde voor de politie
Terug naar de vele verandertrajecten waar de politie de 
komende tijd voor staat. Waarom zou je als opdrachtgever of 
projectleider het gebruik van bestaande verbetermethodie-

ken overwegen? En welke dan? Wat kan je bij de 
genoemde methodieken verwachten en waar 

moet je op letten? Een aantal punten ter 
overweging.

Focus op buiten
Een belangrijke meerwaarde van de 
genoemde methodieken is de focus op 
‘buiten’ en op de klant. Kernvragen 
zijn bijvoorbeeld: ‘Wat vraagt de klant 
(burger of maatschappij) van onze 

organisatie?’ en ‘Leveren we dat ook 
echt?’ Ook bieden ze handvatten om 

doelstellingen als ‘blik naar buiten’ en 
‘burger centraal’ méér dan goede intenties te 
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laten zijn. Om ze te vertalen in zichtbare aanpassingen in 
ons werk. Juist nu kan dit de politie meerwaarde bieden, 
omdat tijdens reorganisaties veel energie, tijd en aandacht 
naar binnen wordt gericht. Een focus op buiten betekent 
een focus op het bestaansrecht van de politie, op waar de 
organisatie het uiteindelijk voor doet. 

Samenhang
Lean, Six Sigma en Lean-Six Sigma focussen op samenhang 
in procesketens en ketenprocessen. Verbeteringen in één 
deelproces kunnen namelijk verslechteringen op andere 
plekken tot gevolg hebben en leiden daardoor niet altijd tot 
de gewenste effecten voor de klant. Vanguard focust op de 
samenhang binnen de hele organisatie: daarbij wordt niet 
alleen gekeken naar het proces of ketenproces, maar naar 
alle aspecten die van invloed zijn op dat proces. 

Leidende principes
Momenteel vindt binnen de politie een herbezinning plaats 
op leiderschap, vakmanschap en op het kwaliteitsstelsel en 
het denken over kwaliteit. In deze herbezinning kan naast 
onze eigen ervaringen, ook kennis van buiten (vanuit de 
wetenschap en andere organisaties) worden meegenomen. 
Principes als ‘continu verbeteren’ als onderdeel van een 
lerende organisatie hebben zich al op vele plekken bewe-
zen. Een ander voorbeeld is het dienstverleningsprincipe 
‘in één keer goed’: dit wordt onder meer gebruikt in een 
landelijke traject ter verbetering van de afhandeling van 
meldingen. Ook vormt het een onderdeel van de visie van 
het Politie Diensten Centrum (PDC).

Analyse- en verbeteraanpak
De beschreven methodieken bieden concrete handvatten 
voor het analyseren van de huidige interne situatie en het 
formuleren van de gewenste ontwikkelrichting, maar bieden 
ook in meer of mindere mate mogelijkheden of aankno-
pingspunten voor het analyseren van veiligheidsvraagstuk-
ken. Ook bieden ze allemaal een aanpak en een ‘stappen-
plan’ om het verbeterproces vorm te geven. Met name voor 
afdelings- en organisatieoverstijgende verbetertrajecten 
kan dit belangrijk zijn. Samenwerking buiten de gebruike-
lijke structuren blijkt bij de start namelijk veel afstemming 

te vragen: ‘Streven we dezelfde doelstellingen na?’ ‘Hebben 
we een gezamenlijk beeld van de bedoeling’? ‘Hebben we 
een gedeeld beeld van huidige situatie?’ ‘Hebben we over-
eenstemming over de aanpak en de rolverdeling?’ Een 
bestaande verbetermethodiek kan dan worden gebruikt als 
leidraad om snel tot een gezamenlijke beeld te komen.

Nieuwe inzichten
‘Leren zien’ is een centraal aspect binnen Lean (en het is 
tevens de titel van één van de standaardwerken). Leren zien 
gaat over zien en begrijpen hoe het werk feitelijk wordt 
uitgevoerd, wat vaak anders is dan de papieren werkelijk-
heid en de gemaakte afspraken. Leren zien gaat ook over het 
zichtbaar maken van fouten. Wat we niet zien, kunnen we 
namelijk niet verbeteren. Het zichtbaar maken en direct 
aanpakken van fouten is één van de pijlers van Lean (en 
TPS).

Vanguard spreekt in dit kader over ‘begrijpen’. Een 
verandertraject begint bij het begrijpen van het werk: 
daardoor kunnen we de ‘systeemcondities’ (die maken dat 
het werk werkt, zoals het werkt) herkennen en wordt zicht-
baar op basis van welke managementaannames we ons werk 
hebben georganiseerd. Deze nieuwe inzichten maken 
verbetering mogelijk.

Daarnaast bieden verandermethodieken die elders zijn 
ontwikkeld, op basis van kennis en ervaring uit diverse 
branches en wetenschappelijke disciplines, een andere 
manier van kijken naar de politieorganisatie en ons werk. 
‘Zien dat het anders kan’, is een belangrijke voorwaarde 
voor verandering.

Aandachtspunten
Er zijn echter ook aandachtspunten bij het toepassen van 
Lean of verwante methodieken.

Kenmerken van het politiewerk
Ten eerste zijn een aantal concepten die zijn ontwikkeld 
binnen de productie-industrie niet één-op-één toepasbaar 
op het politiewerk. Bij politiewerk zijn de kwaliteitseisen 
over het algemeen minder eenduidig en de processen zijn 
minder voorspelbaar dan in de productie-industrie. Ook 
wordt het werk in grote mate beïnvloed door externe facto-
ren. En, zoals Vanguard al aangeeft, er is meer variatie in 
klantvraag en klantbehoefte. Voor de politie is zelfs de 
‘klant’ niet een homogene groep, met overeenkomstige 
belangen. Meestal wordt de ‘klant’ gedefinieerd als: de 
burger (of de maatschappij). Daarbinnen worden vervolgens 
diverse doelgroepen onderscheiden, zoals slachtoffers, 
potentiële slachtoffers, bedrijven en instellingen. Daarnaast 
zijn er diverse andere belanghebbenden (stakeholders), 
zoals het OM, gemeenten en andere ketenpartners.3

Het ‘op maat maken’ van de methodiek en het ‘vertalen’ 
van concepten uit de productie-industrie vraagt dus extra 
aandacht. Voor Vanguard geldt dit aandachtspunt overigens 
minder, omdat deze methodiek is ontwikkeld voor de dienst-
verlening (waartoe ook de politie wordt gerekend).

    Er is geen ‘beste’ 
methode, meer ‘wat past 
het best’
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Organisatiebeeld en -doelstellingen
Een tweede belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van 
een methodiek is het achterliggende organisatiebeeld (en 
mensbeeld) waarvan wordt uitgegaan. Met name tussen 
Vanguard en Six Sigma is dit verschil groot. Vanguard gaat 
uit van open-systeemdenken en sluit aan op het Rijnlands 
model. Volgens dit maatschappelijk-economisch model (dat 
van oudsher wordt gehanteerd in de landen langs de Rijn en 
dat staat voor de overlegcultuur, solidariteit, waardering 
voor vakmanschap en voor andere waarden dan alleen geld, 
zoals kwaliteit en geluk) heeft een organisatie diverse 
stakeholders. Deze beelden hebben veel overeenkomsten 
met de maatschappij- en organisatiebeelden die binnen de 
Nederlandse politie gangbaar zijn.

Six Sigma daartegen is grotendeels gebaseerd op de 
klassieke organisatieleer en sluit meer aan op het Angel-
saksische model. Volgens dit model (dat met name in het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in gebruik is 
en waarbinnen liberale waarden centraal staan als zelfred-
zaamheid, particulier initiatief, vrijheid en een beperkte 
overheid) zijn aandeelhouders de belangrijkste stakehol-
ders. Six Sigma ziet winstmaximalisatie en standaardisatie 
van de productie en de producten als belangrijke organisa-
tiedoelstellingen. Deze ideeën en doelstellingen laten zich 
minder goed combineren met die van de politie. Bij toepas-
sing van Six Sigma of Lean-Six Sigma is het dus van belang 
de organisatiedoelstellingen én de veranderdoelstellingen 
scherp voor ogen te houden.

Zoals gezegd ziet Lean maximalisatie van klantwaarde 
tegen een zo laag mogelijke prijs als belangrijkste organisa-
tiedoelstelling. Als klantwaarde wordt gezien als ‘waarde 

voor de burger of maatschappij’, dan sluit dit aan op de 
doelstellingen van de politie. Voor Lean is moeilijk aan te 
geven welk organisatiebeeld wordt gehanteerd. In de prak-
tijk zien we dat Lean in diverse branches en organisaties 
wordt toegepast en met allerlei organisatiebeelden en 
modellen wordt gecombineerd.

Tot slot
De keuze voor een van de beschreven methodieken hangt 
ook sterk samen met persoonlijke oriëntatie of de oriëntatie 
van de organisatie. De oriëntatie van politici en bestuur op 
de politie is anders dan die van de politiemanagers zelf. Dan 
kan de voorkeur voor een bepaalde methodiek ook anders 
zijn. Een organisatie die haar resultaten vooral in geld en 
budgetten uitdrukt, zal een andere voorkeur voor een 
veranderstrategie hebben dan een organisatie die haar 
resultaten formuleert in een bijdrage aan de bedoeling van 
de organisatie of in termen van het bewaken van rust en 
vrede. Er is dus geen ‘beste’ methode, maar het is meer een 
kwestie van ‘wat past het best’. «
Meer informatie
Lean: www.leaninstituut.nl (van het Lean Management Instituut), 
www.lean.org (van het Lean Enterprise Institute) en websites van diverse 
adviesbureaus.
Six Sigma en Lean-Six Sigma: bijv. www.sixsigma.nl (een informatieve 
website van een adviesbureau op het gebied van Lean en Six Sigma).
Vanguard: www.vanguardnederland.nl (van Vanguard Nederland) en 
www.systemsthinking.co.uk (van Vanguard UK en John Seddon, de 
grondlegger van Vanguard).

Kenmerken en verschillen

Lean Six Sigma Vanguard

Ontwikkeld voor Industrie, later breder 
toepasbaar gemaakt

Motorola, later breder toepas-
baar gemaakt

Dienstverlening

Dominante invloeden Toyota Productie Systeem Toyota Productie Systeem, Lean 
en klassieke organisatieleer

Organisatiepsychologie, sys-
teemtheorieën van Ohno (Toyota 
Productie Systeem), Deming 
(PDCA-cyclus) en Ackoff en 
interventietheorieën van Argy-
ris, Herzberg en Kohn

Doelstelling Maximalisatie van klantwaarde 
tegen zo laag mogelijke prijs

Kostenverlaging en/of winstver-
betering (d.m.v. maximalisatie 
klantwaarde)

Toegevoegde waarde leveren, 
gezien van uit ‘de bedoeling’ van 
de organisatie of keten

Hoe te bereiken Het werk lean organiseren, 
kwaliteit centraal stellen binnen 
hele organisatie (op alle niveaus) 
en continu verbeteren

Standaardisatie van producten 
en werkprocessen, d.m.v. pro-
jectmatige verbeteraanpak

Niet alleen het werk, maar ook 
‘de organisatie rond het werk’ 
veranderen

Fasering verbeterproces Purpose, Process, People Define, Measure, Analyse, 
Improve, Control

Check, Plan, Do

Focus op samenhang… in procesketens en ketenproces-
sen

in procesketens en ketenproces-
sen

binnen hele organisatie

Sluit aan op… - Angelsaksisch model Rijnlands model

Noten
1) In informatie over Lean op internet wordt vaak nog uit-
gegaan van deze vijf stappen: 1. Specificeer waarde, 2. 
Identificeer alle stappen in de waardestroom, 3. Creëer 
flow, 4. Werk via een pullsysteem en 5. Streef naar 
perfectie.

2) Een populair boek op dit moment binnen de politie is 
Verdraaide Organisaties van Wouter Hart, ook hij spreekt 
over de bedoeling van de organisatie.
3) Over het gebruik van het begrip ‘klant’ wordt binnen de 
politie verschillend gedacht. In de landelijke ‘Visie op 
Intake’ (2008) en de ‘Visie op dienstverlening’ (2007), 

wordt voornamelijk gesproken over ‘doelgroepen’ van de 
politie. In deze visiedocumenten wordt ervoor gepleit bur-
gers niet aan te duiden als klant, met als argument dat bur-
gers niet moeten worden behandeld als klanten die iets bij 
de politie komen halen, maar als partners die iets met de 
politie komen uitwisselen.


