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Gedisciplineerd werken

Synergiek10

5S is een methode om efficiënt te kunnen 
werken. Het komt oorspronkelijk uit 
Japan. De 5 s’en staan voor: seiri, seiton, 
seiso, seiketsu, shitsuke wat in gewoon 
Nederlands betekent: scheiden, sorteren, 
schoonmaken, standaardiseren en 
stimuleren en in stand houden. Koos Lamars 
leidt het pilotproject bij EdeA. Voor de pilot 
is Marcel Reinen aanspreekpunt vanuit 
Manufacturing. 

1. Scheiden
Op 1 mei is de pilot bij Demi-S van start 
gegaan. Koos: “Allereerst hebben we met 
een areateam de materialen die overbodig 
zijn en materialen die nodig zijn van elkaar 
gescheiden. Wat is echt nodig en wat kan 
weggegooid worden? Alle materialen die 
overbodig waren, zoals slangen, hout, 
ijzer en lekbakken, kregen een gele sticker. 
Vervolgens hebben we alle twijfelgevallen 
bekeken: moeten we ze bewaren? Als dat 
niet het geval was, ging het linea recta de 
afvalcontainer in.” 

“Wat je nodig hebt, moet je in  
30 seconden kunnen pakken”

2. Sorteren
Koos vervolgt: “Daarna hebben we met de 
materialen die wel nodig waren structuur 
aangebracht, zodat iedereen efficiënter 

kan werken. Het uitgangspunt is: alles 
wat je nodig hebt, moet je in 30 seconden 
kunnen pakken. De voorwerpen moeten zo 
opgeslagen worden dat iedereen ze snel 
en gemakkelijk kan vinden. Alles krijgt een 
vaste, gemarkeerde plek. Per materiaal 
hebben we gekeken hoe en waar dit het 
handigste opgeborgen kan worden. Alle 
opbergplaatsen zijn met stickermateriaal 
en belijning gemarkeerd. Wat je vaak 
nodig hebt, ligt dichtbij, en wat je weinig 
gebruikt, ligt verder weg. Maar altijd wel 
ergonomisch. Naast iedere opbergplaats 
komt een foto wat en hoe iets er hoort 
te staan. Verder zijn alle looppaden 
gemarkeerd. Daar mag je nooit iets op 
zetten, want het is ook de vluchtroute.”

3. Schoonmaken
“We zitten nu in fase 3: het schoonmaken 
en schoonhouden van de werkplek.  
Kevin Vranken en Thieu Dohmen gaan 
de area beheren en hun foto komt bij de 
ingang te hangen. Zij spreken collega’s 
erop aan die de spullen niet achterlaten 
zoals ze het gevonden hebben. Discipline 
is belangrijk. Er wordt afgesproken wie 
er bijvoorbeeld afvalbakken leegmaakt. 
Iedereen moet zijn verantwoording nemen.” 

4. Standaardiseren (en visualiseren)
“De volgende fase is om normen en 
einddoelen aan te geven. Bijvoorbeeld 
schoonmaak- en opruimmethoden 

vastleggen, verantwoordelijkheden bepalen 
en regels en normen opstellen. Bekeken 
wordt of alles op een informatiebord 
gepresenteerd gaat worden. Daar moeten 
we nog mee beginnen.” 

5. Stimuleren en in stand houden 
“Dit is het moeilijkste van 5S: het 
waarborgen van de vorige stappen zodat 
zelfdiscipline en bewustwording ontstaat. 
5S wordt bijvoorbeeld een vast agendapunt 
op het werkoverleg. Er komen een auditteam 
en controleformulieren. En de resultaten van 
de audits worden op de informatieborden 
bekendgemaakt. De nadruk ligt met name 
op discipline!” 

Efficiënter werken met de Japanse Lean 5S-methode

Rommel opruimen en  
werkplek geordend houden

Vaste plek voor de palletwagen en verlaadslang 

Koos Lamars

Vaste plek verrijdbare werkbank voor 

onderhoud aan analyseapparatuur

Een concreet verbeterpunt bij EdeA is good housekeeping oftewel het 
opruimen van de werkplek. Gereedschap ligt niet op zijn plaats, vaten staan 
in de weg, bureaus liggen vol papier, enzovoorts. Blijkbaar zit het niet in 
onze aard om onze werkplek na afloop netjes achter te laten. Toch levert 
opruimen voordelen op: het werkt prettiger, verhoogt de veiligheid, werkt 
effectiever, verbetert de kwaliteit van het werk en werkt kostenbesparend. 
Daarom voert EdeA onder leiding van Koos Lamars, chef uitvoering 
onderhoud IBL, per area de 5S-methode in, waarbij Demi-S de pilot is. 


