Het instrument
Makigami
Sinds lean populair is in veel organisaties, worden er ook veel Value Stream
Maps gemaakt. Deze manier van procesbeschrijven is zeer geschikt om een
totaaloverzicht te krijgen van een proces, waarbij ook de verschillende para
meters van iedere bewerkingsstap worden weergegeven. Deze manier van het
beschrijven van het proces vindt zijn oorsprong in de productindustrie. De symbo
len en parameters zijn daarop afgestemd. In navolgende bijdragen ga ik daar
verder op in, maar nu wil ik een methode laten zien die dezelfde werking heeft
en geschikt is voor dienstverleningsprocessen en administratieve processen.

informatiestroom wordt verwerkt en
doorgegeven. Tevens wordt bij iedere
stap gekeken wat de problemen zijn
en op welke wijze verliezen optreden.
Die kunnen van allerlei praktische
aard zijn. Het tijdsaspect is vaak het
moeilijkste in te vullen, maar kan
later worden aangevuld.

Toegevoegde waarde
In deze processen gaat het om het
verwerken van informatie. Dat is ook
het onderwerp van de werkwijze van
de Makigami. Dit Japanse begrip
staat voor ‘rol papier’ of ‘actie script’
en vindt zijn ontstaan in deze regio.
Een Makigami bestaat uit vier hoofd
componenten:

heden, verliezen, die verspillingen
in het proces veroorzaken en,
bijvoorbeeld, de doorlooptijd
verlengen;
• de tijdsanalyse, verdeeld in:
	o doorlooptijd (totale tijd van begin
tot einde van de stap);
	o behandeltijd (de tijd dat er daad
werkelijk aan wordt gewerkt);

Het maken van een Makigami is per
definitie een teamactiviteit. Alle
betrokkenen bij het proces moeten
daarbij aanwezig zijn, want van ieder
een moet informatie in de Makigami
worden ingebracht. Het is dan ook
het gesprek wat op gang komt wat de
meeste toegevoegde waarde heeft.
Er komen vaak veel verrassingen

Het maken van een Makigami is per definitie een
teamactiviteit.
• de stappen in het proces en de
afdelingen of partijen die daarin
een rol spelen;
• de wijze waarop er binnen het
proces wordt gecommuniceerd,
hoe loopt de informatiestroom;
• wat zijn de problemen, onhandig
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	o toegevoegde waarde tijd (de tijd
dat er tijdens de behandeling echt
waarde wordt toegevoegd).
Je kunt het zien als een combinatie
van een stroomschema met swimming lanes en een Proces Flow
Analyse. Net als bij een proces flow
analyse volg je het proces als het
ware met de filmcamera. Je start bij
het begin van het proces en kijkt wie
wat doet in de achtereenvolgende
stappen. Iedere stap verbind je met
een pijl (groen). Als er iets overge
daan moet worden, wordt dat aange
geven met een rode pijl in de tegen
gestelde richting. Bij iedere stap
wordt vastgesteld op welke wijze de
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naar boven. Het is aan te bevelen
een (onafhankelijke) procesbege
leider in de groep te hebben. De
ervaring leert dat door het bespreken
van het hele proces er veel boven
water komt, de discussies gaan
soms alle kanten op. Het is strikt
noodzakelijk de volgorde van het
proces aan te houden en niet steeds
sprongen te maken.

Drie stappen
Een Makigami sessie bestaat uit drie
hoofdstappen. Ten eerste wordt het
huidige proces in kaart gebracht, met
alle problemen die in de praktijk op
treden. Dit wordt de Current State
Map genoemd.
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Naam: Materiaalstroom van proefmonsters ten behoeve van klachtafhandeling
Betrokken partijen

Activiteiten per stap
1

Service Point
Receptie
Klantbezoeker
Account manager
Klachtenbureau
Mat. onderzoek
Analyse lab
Keuringen
Micro onderzoek
Informatle dragers

2

3

Actletijd
Doorlooptijd
Waarde
toevoegende tijd

6

7

8

9

Ontvangen

rapporteren

Afsluiten van klacht

Ontvangen

rapporteren

Terugkoppelen
aan klant

Opboeken

Behandelen

terugkoppelen
Extra onderzoeken
Extra onderzoeken
Extra onderzoeken

Label met
geadresseerde

Klachten
systeem

Telefoon

Receptie
is niet
altijd
aanwezig
Niet duidelijk
aangegeven
voor wie
pakket is

E-mail
Foto’s

Pakket wordt
op balie
achtergelaten
Receptie moet
uitzoeken voor
wie pakket is
Receptie moet
meerdere
keren bellen

Formulier
met klacht
omschrijving

He t
ophalen
gebeur t
n i e t d i re c t

Geen
standaard
formulier
voor
klachten
omschrijving

Proefmonster
blijft te lang
op kantoor
liggen

onderzoeks
rapport per
post

Opdracht
formulier

Telefoon

Klachten
rapport
Informatie
is niet
volledig
Extra
Informatie
nodig

Geen
coördinatie
als alle
onderzoeken
vereist zijn

2 uur

Klachten
rapport

Terugkoppelingen
van de extra
onderzoeken
gebeurt
onafhankelijk van
elkaar
Klachtenrapport kan
pas worden
opgesteld als alle
resultaten binnen zijn

Wacht op
extra info
van klant

3 uur

Klachten
systeem

Klachten
rapport

Resultaten in
klachtenrapport wordt
besproken als
klantb en acc
man aanwezig
zijn

2 min

15 min

10 min

30 min

1 uur

2 uur

1 uur – 1 wk
10 sec

1 dag – 2 wk
10 sec

2 uur

2 uur – 2 wk

2 dag – 2 wk

4 uur – 3 wk

5 sec

5 sec

2 uur

30 min

1 dag – 3 wk
30 min
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Neem de tijd
Voor het maken van een Makigami is
niet veel nodig. Plak een sjabloon
van bovenstaand schema op A0formaat op de muur, neem Post-Its
die de grootte hebben van de vakken
(er wordt nogal eens geschoven) en
ga aan de gang (zie foto). Ik waar
schuw wel altijd dat het een traag
proces is. Je wilt namelijk dat a
 lles
boven tafel komt en dat vraagt nu
eenmaal tijd. Een sessie van een
uurtje is niet verstandig, voordat je
aan de gang bent is de tijd al bijna
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E-mail

Klacht wordt
niet direct
afgesloten in
systeem
Terugkoppeling
naar klant
wordt niet
direct opgepakt

2 min – 4 uur
30 sec

Als dat allemaal in kaart is gebracht
gaan we over naar de Dream State
Map. Dat betekent dat we ons een
meest ideale situatie voorstellen
(geen beperkingen, geen problemen,
helemaal perfect, …). Uiteraard is
dat niet haalbaar, maar het is de
inspiratie voor de Future State Map.
Deze weerspiegelt de haalbare, ver
beterde situatie. Minder stappen in
het proces, kortere doorlooptijd,
minder problemen en alles goed
geregeld. Het is mogelijk.
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5

distribueren

Formulier
met klacht
omschrijving

Problemen /
verliezen

4

Afleveren

30 min
1 uur – 2 wk
10 min

om en bij het vervolg kun je weer op
nieuw beginnen. Een dagdeel is veel
beter en voor sommige processen
kan het verstandig zijn er een dag
aan te besteden. Dan is tot in detail
alles helder.
Het is een geweldige manier om
allerlei administratieve processen in
kaart te brengen met als doel het
verbeteren van deze processen. En
dat lukt.
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