
het magazijn een eigen verbeterproject 
presenteren en doorvoeren. Concreet 
levert dit 132 verbeteringen per jaar op. 
Lukt het de teams elke maand weer om 
met iets op de proppen te komen? ‘In het 
begin – een jaar of acht geleden – moesten 
zij soms even op weg geholpen worden, 
maar nu gaat het vanzelf’, zegt sectie
manager Rien van Zanten. ‘Het helpt 
wel als de omstandigheden zo nu en dan 
veranderen. Dan ontstaan er weer nieuwe 
werksituaties, waarvan na verloop van tijd 
blijkt dat ze verre van optimaal zijn.’ 
Magazijnmanager Arjan Dibbink vertelt 
dat Nissan ook in de opleiding aandacht 
besteedt aan Kaizen. ‘Kaizen is een hoofd
module in de basistraining. En het gros 
van de voormannen is in Japan geweest 
om te kijken hoe het er daar aan toe gaat.’ 

TopsporT
Een voorbeeld van een verbetering 
 (Dibbink: ‘Hoeveel wil je er hebben?’) is de 

rijze wolken, motregen, 
windturbines en havens – 
het decor van industriepark 
Westpoort in Amsterdam
Noord. Een oerHollandse 

omgeving dus. Maar achter de toegangs
poort van Nissan Motor Parts Center 
B.V. is de invloed van het Japanse 
moeder bedrijf zicht en tastbaar. Niet 
alleen vanwege de Oosterse kunst, de 
serene rust en de properheid. De héle 

bedrijfscultuur, de werkwijze en de 
organisatiestructuur zijn op Japanse 
leest geschoeid. Een van de pijlers 
van het bedrijf is het Kaizenprincipe: 
elke medewerker – van hoog tot laag 
– wordt geacht na te denken over staps
gewijze verbetering van het werkpro
ces. Nissan MPC levert autoonderdelen 
en accessoires aan Nissandealers bin
nen een straal van 1.000 kilometer, en 
iedere maand moeten alle elf teams in 
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Kaizen: sleutel tot sociale innovatie bij Nissan MPC

Het Europese distributiecentrum van Nissan is doordrenkt met Kaizen: het 
eeuwig streven naar verbetering. Van hoog tot laag zijn medewerkers bezig 
met de vraag hoe het beter kan. Het resultaat: meer productiviteit, veiligheid 
en kwaliteit. Het bedrijf is hiervoor beloond met de AWVN-Innovatietrofee 
van het derde kwartaal 2009.
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Al met al leiden de verbeteringen tot 
directe resultaten voor de productiviteit 
(‘drastisch toegenomen’), veiligheid, 
ergonomie, kwaliteit en kosten. Dit 
zorgt voor groei – die ook in crisistijd 
hoger is dan die van concurrenten. 
Kaizen is een permanent proces. Mede

werkers die opmerken ‘dat je ooit toch 
een keer klaar moet zijn’, krijgen vrien
delijk maar beslist te horen dat ze het 
verkeerd zien. HRmanager Martien 
Heeremans: ‘Het kan altijd beter, er is 
geen eindpunt. Je kunt Kaizen vergelij
ken met topsport. Tien jaar geleden 

nieuwe opbergplaats van remleidingen. 
Vroeger lagen de remleidingen hori
zontaal op planken, wat veel ruimte in 
beslag nam en beschadigingen veroor
zaakte. Totdat een magazijnmedewerker 
op het idee kwam om de ruimte onder 
te verdelen in kleine vakjes, in de vorm 
van een honingraat. Resultaat: er is 
plaats voor meer leidingen, en die zijn 
ook nog eens gemakkelijker uit de stel
ling te halen. 
Dibbink heeft zijn eigen favoriet. ‘De 
kartonnen doos, die is briljant! De 
rechthoekige dozen die we altijd naar de 
dealers stuurden, namen te veel plaats 
in waardoor de loopafstand gigantisch 
werd. Toen heeft iemand bedacht om 
de doos omgekeerd neer te zetten – met 
de smalle kant naar onderen. Dan kun 
je er twee keer zoveel kwijt op dezelfde 
oppervlakte. We hoefden alleen maar 
aan de leverancier te vragen om de flap
pen aan de andere kant aan te brengen.’ 

Eeuwig streven naar verbetering

Elke maand publiceert Nissan mPC de tussenstand in de Kaizencompetitie. met zinnen als: ‘De kopgroep neemt 
afstand, de teams X en Y hebben een oppepper nodig’. De teams kunnen namelijk punten scoren voor hun verbe-
terprojecten. Wie aan het einde van het jaar het hoogste gemiddelde heeft, is de winnaar. Hoe de teams een Kaizen 
bedenken, is aan henzelf. soms gaat een clubje teamleden om de tafel om te brainstormen, soms vindt het denk-
proces gewoon tijdens het werk plaats, andere keren komt de voorman met een lijst met mogelijke onderwerpen. 
Zijn er eenmaal een probleem én een oplossing bedacht, dan vult de voorman een zogeheten Kaizen activity report 
in. Dit is een poster met de analyse van het probleem, de uitleg over de genomen maatregel en de resultaten tot 
dusver. Deze werkwijze dwingt het team om de zaak op gestructureerde wijze aan te pakken. En het verplichte 
kopje ‘resultaten’ voorkomt dat het bij vrijblijvende plannen of experimenten blijft.  
De posters hangen aan de buitenwand van elke teamcabin. Iedere maand maken de magazijnmanagers een ronde 
langs alle posters. Ze beoordelen de Kaizens aan de hand van tien vaste criteria, zoals het effect op productiviteit, 
kwaliteit, ergonomie, veiligheid, en ook in hoeverre een team samenwerkt met andere teams. Hoe meer teamleden 
aan de Kaizen deelnemen, hoe meer punten er te halen zijn.

De Kaizencompetitie
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dacht niemand dat de duizend meter 
hardlopen of schaatsen ooit nog snel
ler afgelegd kon worden. En moet je nu 
eens kijken.’

DisciplinE
Kaizen kan niet zonder discipline. Het 
gaat mis als een team zich niet houdt 
aan een net ingevoerde (gewijzigde) 
standard operating procedure. ‘Een onder
neming moet volwassen zijn, wil Kaizen 
een succes zijn. En onder volwassenheid 
versta ik ook discipline’, stelt sectie
manager Van Zanten. ‘Vergeleken met 
andere bedrijven hebben wij een hoog 
niveau op dat vlak. Werkafspraken en 
procedures leven we strikt na, en het is 
hier heel schoon'. 
Tijdens een rondleiding door het maga
zijn merken mensen vaak verbaasd op 
dat iedereen zich zo keurig aan de regels 
houdt, zegt Heeremans. Hij benadrukt 
dat de reglementen helder en zinvol 
moeten zijn. ‘Regels moeten een duide
lijk doel dienen. Dat moet je uitleggen. 
Vervolgens moeten álle regels gehand
haafd worden, ook buiten het magazijn. 
Niet alle magazijnmedewerkers kunnen 
onderscheiden welke regels van belang 

de naam van de verantwoordelijke mede
werker aan de order is gekoppeld.’  
Publieke naming and shaming? ‘Dat is 
absoluut niet de bedoeling. We praten 
met de betrokkene, geven als het nodig 
is een extra training. Het kan ook zijn 
dat er iets anders aan de hand is, bijvoor
beeld in de privésfeer.’ 
Voorman Chiel geeft net een toelichting 
op het overzicht van de claims van zijn 
team. De lijst geeft per medewerker aan 
hoeveel en welk soort claims de betref
fende werknemer heeft veroorzaakt. 
De man of vrouw met de meeste fouten 
staat bovenaan de lijst. ‘De resultaten 
bespreek ik iedere dag met de teamleden. 
Niet met een vermanend vingertje, maar 
om hen meer bewust te maken. Het is 
niet leuk om hier te hangen, maar ieder
een maakt fouten.’
 
BElEvinG
Nissan MPC vraagt veel van zijn mede
werkers, maar volgens Heeremans, 
Dibbink en Van Zanten krijgen zij er 
ook veel voor terug. Waardering, ont
wikkelingsmogelijkheden en een veilige 
werkomgeving. 
Het personeel is in ieder geval zeer 
betrokken. Keyman Mike is daarvan het 
levende bewijs. Hij komt aanlopen met 
een grote rode houten L in zijn handen, 
een potentiële Kaizen van zijn team. 
Mike voelt zich zichtbaar ongemakkelijk 
en zou het ding het liefst achter zijn rug 
verbergen. Op de vraag wat het is en 
waar het voor dient, zegt hij: ‘Het ont
werp is nog in de allereerste fase. Ik ver
tel er zo min mogelijk over, want straks 
mislukt het!’ Van Zanten slaat hem jovi
aal op de schouder. ‘Geeft niets, ik zie het 
volgende week wel bij de presentatie!' y

zijn voor kwaliteit en veiligheid en 
welke niet.’
Blijft de vraag hoe Nissan MPC erin is 
geslaagd zijn medewerkers zo voorbeel
dig op te voeden. Volgens Dibbink komt 
dat doordat iedereen de noodzaak van 
regels inziet. ‘Ze realiseren zich dat het 
anders een chaos wordt in een magazijn 
van 90.000 vierkante meter, 250 man en 
meer dan 100 stuks rijdend materieel.’ 
Van Zanten relativeert: ‘Natuurlijk is 
het niet vanzelf gegaan. Soms was het 
nodig om extra gesprekken te voeren of 
de regels aan te scherpen. En van som
mige medewerkers hebben we afscheid 
moeten nemen.’

visual manaGEmEnT
Visual management is een andere steun
pilaar van het beleid. Om praktische 
redenen: tekens op de vloer geven de 
rijrichting aan, computerschermen met 
werkschema’s laten zien waar en hoe 
laat een team bepaalde autoonderdelen 
gereed moet hebben. Maar visuals maken 
ook snel inzichtelijk hoe en wat de pres
taties zijn. Overal in het bedrijf hangen 
posters met grafieken en tabellen die de 
targets en resultaten van de teams aan
geven. Dit vergroot de betrokkenheid en 
geeft de kans om tussentijds bij te stu
ren. ‘Je kunt wel achterover leunen en 
aan het einde van de maand zeggen dat 
je het niet gehaald hebt, maar dan is het 
te laat’, zegt Dibbink.
De posters melden ook hoeveel fouten 
medewerkers hebben gemaakt. Van 
Zanten: ‘We meten het aantal claims 
van dealers die verkeerde of beschadigde 
artikelen hebben ontvangen. We weten 
precies welke medewerker voor welke 
claim verantwoordelijk is, omdat steeds 

‘ Kaizen is te vergelijken met topsport. tien  
jaar geleden dacht niemand dat een schaatser  
de 1.000 meter ooit nog sneller zou kunnen  
afleggen. moet je nu eens kijken’

De AWVN-Innovatietrofee is een jaarlijkse prijs voor een bedrijf dat het meest inspireren-
de voorbeeld biedt van sociale innovatie. De winnaar van de jaarprijs wordt gekozen uit de 
vier winnaars van de kwartaalprijzen. De instelling van de prijs vloeit voort uit het AWVN-
concept slimmer werken – oftewel sociale innovatie. organisaties die gericht aandacht 
besteden aan slimmer werken, kunnen volgens AWVN in belangrijke mate hun arbeids-
productiviteit verbeteren. Dat leidt tot een grotere concurrentiekracht van het bedrijf, 
betere bedrijfsresultaten en meer loonruimte. Jaarwinnaars van de AWVN-Innovatietrofee 
zijn tot nu toe vezelproducent teijn Aramid (2005), cateraar Albron (2006), de Nederland-
se spoorwegen (2007) en Xerox Venray (2008). 
meer weten over de AWVN-Innovatietrofee en de winnaars ervan? Kijk op www.awvn.nl in 
de themamap ‘sociale innovatie’.
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