
 
Verslag regio Oost 6 mei 2015 

    “Lean meets Arbo bij Scania” 
 
 
De regio Oost nodigde ons uit voor een bijeenkomst op woensdag 6 mei jl. bij Scania Production te 
Zwolle. Met veel plezier heb ik deelgenomen aan deze boeiende excursie. 
 
Centraal stond de vraag of ‘lean’ en ‘arbo’ wel samen kunnen gaan. Want wordt er niet altijd gezegd dat   
lean wordt ingezet om mensen te vervangen door machines? Tijd te beknibbelen op alles en mensen 
steeds meer overbodig maken? 
Waar zit dan de uitdaging nog voor de mensen die overblijven? Wat blijft er over van het arbeidsplezier 
en autonomie in functies? 
 
Scania heeft ons laten zien dat ‘lean’ dat juist niet is. 
Lean is een andere manier van werken, waarbij mensen leren, meedenken en meebeslissen. Over het 
verbeteren van het product en het verbeteren van het proces. Terwijl ze toch intensief bezig zijn met 
hun vak, dat waar ze goed in zijn. 
 
Na een leuke presentatie over Scania en de manier waarop lean wordt ingezet was het tijd voor een 
rondleiding door de fabriek. Dit gebeurde met behulp van een soort rijdende tribune. Dus geen onveilig 
rondlopende bezoekers op de werkvloer! 
Wat mij vooral is bijgebleven van de link tussen lean en arbo zijn de volgende aspecten. 
Iedere 5.19 minuten rolt er een vrachtwagen van de lopende band. Men denkt dat dit sneller kan. 
Medewerkers worden vrijgemaakt om hierover na te denken: Waar in het proces zit nog winst? Waar 
voeren we nog handelingen uit die geen waarde toevoegen? Waar wachten we onnodig en waarom? 
Als het lukt om de tijd terug te dringen worden er geen mensen ontslagen. Deze worden in eerste 
instantie ingezet om weer verder te denken over verbeteringen. 
Bij Scania staat de hoogste directeur minimaal 1 dag per maand mee te werken in de fabriek. De 
managers (coaches genoemd) nog wat vaker en de ‘laagste’ manager wekelijks een dag. 
Vergaderen gebeurt dagelijks staand in de fabriek, maar niet langer dan 25 minuten. 
Dagelijks wordt er veelvuldig aan het koord getrokken. Dat doe je als je een probleem ervaart dat je niet 
kunt oplossen. Je werkcoach neemt het probleem van je over. Als dat niet lukt 37 seconden voor einde 
5.19 minuten dan wordt de fabriek stil gezet om naar een oplossing te zoeken. 
Als je niet aan het koord trekt en een ander met je probleem opzadelt mag je uitleggen waarom je dat 
gedaan hebt. Er is een hele sterke no-blame cultuur. Want melden is ‘makkelijker’ dan niet melden. 
Er is weinig verzuim en weinig verloop. Als je past bij Scania blijkt dat een lange trouwe match te zijn. 
 
Mocht je ooit in de gelegenheid zijn om Scania te bezoeken zou ik het zeker doen! 
 
 
Edith Groenendaal 
 
 
 
 
 
 


