
Voortdurend
verbeteren in 
jouw projecten
Waarom en hoe?



Frameworks en voortdurend verbeteren
• Deming cycle Plan-Do-Check-Act

• ITIL 4 Continual Improvement Model

• Prince2 Lessons Report
• PMI Continuous Improvement Practices

• Agile Values & principles

• Scrum Sprint Retrospectives

• Lean Kaizen & Kaikaku (kleine en systemische verbetering)
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Waarom verbeteren?
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Tekening uit Wij zijn Toyota niet van Luc Chalmet

• V = time value is created
• W = time wasted

• Verbetering is tijd creëren om waardevol werk 
te doen = effectiviteit

• Verbetering is sneller kwalitatief werk leveren = 
efficiëntie 



Single- and double-loop learning
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Continual vs. continuous

5Type here the title of the presentation



De juiste E
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100% efficiënt op niet waardevol werk = 0% waarde

Type here the title of the presentation

• Effectief
- Kwaliteit
- Waardevol werk
- Focus hier eerst op

• Efficiënt
- Zo veel snelheid als mogelijk
- Zo weinig middelen als mogelijk
- Focus hier later op
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Good practice formula

GPORG = GPPUB + OC + CL
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Good practice formula

A good practice for an organisation is a combination of

Public good practice(s)
Organisational context

Continous learning



Dringend-belangrijk matrix (Eisenhower matrix)
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Doen
Zo snel als mogelijk *

Delegeren
Wie kan mij hier bij helpen?

Plannen
Bewust tijd voor maken

Schrappen
Ophouden te doen

Dringend Niet dringend
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* zonder de geplande taken te veel te beïnvloeden



Voortdurend verbeteren?
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Voortdurend 
verbeteren



Gewoonte creëren = herhaling
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Maak van verbetering een gewoonte

https://www.pngwing.com

In Japanse gevechts- en 
verdedigingskunst worden kata
(bewegingsvormen) ingeoefend tot in 
de perfectie zodat ze een gewoonte 
worden. 



Improvement kata template

13Template door Jimmy Janlén



Minimal Viable Agility (MVA) + verbetering
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• MVA
- Visualiseer je werk
- Dagelijkse standup (15 min)
- Regelmatige retrospective

• MVA + verbetering
- Visualiseer je werk + markeer blokkeringen
- Dagelijkse standup (15 min) + identificeer blokkeringen
- Regelmatige retrospective + werk structurele blokkeringen weg
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And never forget…

Uit The boy, the mole, the fox and the horse van Charlie Mackesy 



Bronnen en meer info (klik op de link J)
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• The Liberators over double-loop learning
• Liberating Structures

- TRIZ
- 1-2-4-all

• Jimmy Janlén over improvement kata
• Samenvatting van Atomic habits door James Clear
• Minimal viable agility from Em Campbell-Pretty’s book Tribal Unity

https://medium.com/the-liberators/amplify-learning-in-your-team-with-more-double-loop-learning-eb5208e6414d
https://www.liberatingstructures.com/
https://www.liberatingstructures.com/6-making-space-with-triz/
https://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
https://blog.crisp.se/2013/05/14/jimmyjanlen/improvement-theme-simple-and-practical-toyota-kata
https://www.samuelthomasdavies.com/book-summaries/self-help/atomic-habits/


Dank u wel!
Serge Huybrechts

0476 999 830

sergehuybrechts@wecandor.be

www.linkedin.com/in/sergehuybrechts/


