
Workshop 2 
Verbeteren? Zet kleine stapjes, elke dag weer 

 
Eigenlijk willen we het allemaal wel: verbeteren en minder verspillen. Of 
het nou slimmer omgaan is met tijd of minder voorraad houden. Een 
praktische manier hiervoor? Quick & Easy Kaizen. Pascal Smits weet er 
alles van. Op 24 september laat hij het je ervaren tijdens een workshop 
bij het landelijke QESH 4.0 event, dat we organiseren samen met vier 
andere kwaliteitskringen. 
 

Weg met kleine verspillingen 
“Verbeteren zou je niet alleen projectmatig moeten doen, maar eigenlijk gewoon de hele dag in allerlei 
kleine dingen”, vindt Smits. “Vraag je je bijvoorbeeld af waarom je onnodig zoekt naar gereedschap, 
materialen en informatie? Quick & Easy Kaizen richt zich erop om die kleine verspillingen op de 
werkvloer weg te nemen.” 
 

Vier je succesjes 
De grootste valkuil volgens hem? “Dat enkele mensen in het bedrijf de brandjes blussen en problemen 
niet blijvend oplossen. Bij Q&E Kaizen gaat iedereen aan de slag met verbeteren en borgen in de 
dagelijkse werkwijze. Zo voelen mensen zich meer betrokken en krijgen ze inspiratie van elkaar.” Een 
handige manier hiervoor is gebruikmaken van een visueel werkstation. “Mensen zetten hier binnen 2 
minuten hun verbetering in met een vóór en ná foto en delen dit eenvoudig met collega’s wereldwijd. 
Zo vier je de kleine stapjes en maak je ze meer zichtbaar.”  
 

Maak afwijkingen zichtbaar op de werkplek  
In een voorbeeld laat Smits het zien. “Zijn de verpakkingsdozen 
op? En kun je dus je product niet op tijd verzenden? Hang dan 
een papieren pijl op de plek vanaf waar in de stapel je nieuw 
moet bestellen. Simpel, goedkoop en visueel, zonder in een 
systeem te hoeven kijken. Even een fotootje maken van hoe het 
was en hoe het nu is en klaar is Kees. Door deze kleine 
verbetering hoef je niet steeds onnodig te zoeken, dingen te 
regelen en te wachten. Je helpt met een kleine verbeterstap 
weer mee aan een vloeiend verloop van het proces. Alle stapjes 
samen zorgen voor een grote stap vooruit.”  
 

 

Over Pascal Smits 
Hij werkt al jaren als senior Leanprofessional bij Q-Consult Progress Partners. 
Binnen deze functie werkt Smits zowel als programmamanager bij de inrichting 
van Quick & Easy Kaizen als in de rol van trainer en coach op de werkvloer.  
 

Details event & workshop 
QESH event: 24 september 2019 
Workshoptitel:  Quick & Easy Kaizen 
Door:  Pascal Smits (Q-Consult Progress Partners) 
 
Ook écht werk maken van verbetering? Meld je nu aan voor QESH 4.0 en kies voor de workshop 2 
van Pascal Smits of een van de andere workshops. 

 
 
 
 


