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5S in 1 dag
https://www.youtube.com/watch?v=hsUrmkm
Zjag

https://www.youtube.com/watch?v=hsUrmkmZjag


5S resultaat in de basis
• Minder zoeken

• Vermindering van onnodige bewegingen en 
communicatie

• Meer ruimte

• Meer focus op het produceren

• Minder fouten en afkeur

• Orde en netheid

• Structuur

• Visuele werkplekken



Flow in Motion
• De huidige manier van werken uitdagen

• 5S praktisch en eenvoudig
• Leren door zelf te doen

• Direct aan de slag

• Zichtbaar resultaat

• Samen met de medewerkers

• Zoveel mogelijk Lean elementen direct 
invoeren bij 5S



Hoe pakken wij dit aan?
• De verschillende 5S in 1 dag programma’s
• Zelf je 5S programma uitvoeren

• Begeleid je 5S programma uitvoeren

• Laat je 5S programma uitvoeren

• Elke dag beter

• Persoonlijke coach-the-trainer



5S uitgelegd 
https://www.youtube.com/watch?v=9fZo2_aFJ
JY

https://www.youtube.com/watch?v=9fZo2_aFJJY


Aanpak



5S programma
• Opleiden 5S advisors

• Uitvoeren van 5S dagen
• 1 dag als voorbeeld

• De overige dagen door de 5S advisors

• Borgingsmiddelen inzetten

• Gedragsverandering

• Coaching en begeleiding 5S advisors



5S in 1 dag
• Training medewerkers 5S

• Kwalificeren en fotos

• Scheiden

• Schikken

• Schoonmaken

• Standaardiseren

• Steunen

• Management Support



Kwalificeren en foto’s
Voor Voor



Kwalificeren en foto’s
Voor Voor



Standaardiseren
Voor Na



Standaardiseren
Voor Na



Standaardiseren



Gedragsverandering
Voor Na



Gedragsverandering
Voor Na



5S werkplekbord



Borgen in de praktijk
Dagstart

Rondes lopen

Go See
Ask Why

Show respect

Periodieke 5S dagen

Ploegenoverdracht

5S overleg

Stuurgroep

Wekelijkse Evaluaties



Borgen in de praktijk
• Implementeren van de tools die bij jullie 

horen

• Coaching 5S Advisors

• Voortgang Actielijsten

• Voortgang Standaardiseren

• Verdere uitdieping van Lean stappen en 
verbeteringen

• Wekelijks verbeteren van de processen



Sneller, beter en goedkoper
Korte termijn
• Gedragsverandering

• Eenvoudig en visueel werkplekken en 
organisatie

• Veilige werkplek

• Efficientere en effectievere processen

• In één keer goed

• Ruimte besparen

• Minder afkeur

• Minder voorraad

• Snellere doorlooptijd

• Minder afval

• Uitstraling naar klanten en leveranciers

Lange termijn
• Elke dag verbeteren

• Vergroting betrokkenheid medewerkers

• Teambuilding en begrip tussen afdeling

• Stabiliteit & flexibiliteit naar de markt



Elke dag beter



Elke dag beter



Elke dag beter
• Management KPI’s vertaald

• Heldere doelen per dag

• Afhankelijkheden worden helder

• Sturen op afwijking

• Acteren op verwachte problemen

• Vergroten actie gerichtheid

• Inzicht in dagelijkse prestatie en acties om 
te verbeteren



Kernpunten
• Snel zichtbaar resultaat

• Samen met de medewerkers

• Leren door te doen

• Niet alleen orde en netheid, maar Lean 
verbeteringen

• Zichtbaar management support

• Onderdeel van de dagelijkse
werkzaamheden

• Coaching op details



Klanten

inverko
c o m p o u n d i n g



Trots
• Als we terug komen en hartelijk ontvangen 

worden

• Als de werkplek is aangepast

• Medewerkers nog enthousiast mee bezig 
zijn



www.flowinmotion.com
• Schrijf u in de voor de gratis 5S minicursus

op www.flowinmotion.com

• Volg ons op linkedin

www.linkedin.com/company/flow-in-motion

• Lees onze blogs

www.flowinmotion.com/blog

http://www.flowinmotion.com/
http://www.linkedin.com/company/flow-in-motion
http://www.flowinmotion.com/blog

