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Visueel Management is een lean managementtool die u helpt bij het continu 
verbeteren van processen in uw organisatie ten dienste van de klant. Het doel 

van Visueel Management is informeren, maar vooral effectief communiceren met 
behulp van visuele middelen. Het gaat er om dat de betrokken medewerkers op 

verschillende manieren zijn voorzien van juiste, heldere informatie.  

Teamprestaties en werkverdeling worden visueel gemaakt en gedeeld met 
elkaar. Bijvoorbeeld op week-, dag- en verbeterborden. Door medewerkers 

dagelijks te laten terugkoppelen en ervaringslessen te laten delen, kan er sneller 
ingespeeld worden op veranderingen en verspillingen. Door zaken zichtbaar te 
maken enthousiasmeert en motiveert u medewerkers en benut u beter de 

mogelijkheden van uw medewerkers. 

Visueel Management helpt medewerkers: 

⃝ In te zien welke resultaten zijn bereikt (kritische prestatie indicatoren & 
doelen)  

⃝ Te begrijpen waar de prioriteiten liggen  
⃝ Zich bewust te zijn van hun taak  

⃝ Zich bewust te zijn van de kosten  
⃝ (kwaliteits-)afwijkingen te identificeren, zoals verspilling van tijd, geld  
⃝ Het standaard werken te begrijpen en uit te dragen  

⃝ Sneller inwerken bij nieuwe taken  
⃝ Actuele feedback te krijgen over procesparameters  

⃝ Onzichtbare zaken zichtbaar te maken  
⃝ Onnodige discussies voorkomen 

Tegenwoordig heeft bijna iedere medewerker een vorm van visualisatie op de 

werkplek. Bijvoorbeeld werkinstructies, foto's van producten of diensten, 
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gemarkeerde locaties of whiteboards. Naast het verbeteren van de communicatie 
draagt Visueel Management eveneens bij aan: 

⃝ De voortgang monitoren in dienstverlening aan de klant  

⃝ Het vereenvoudigen van werkzaamheden  
⃝ Het creëren van eigenaarschap onder de betrokken medewerkers  

⃝ Het versterken van de betrokkenheid van medewerkers op belangrijke 
zaken als veiligheid, kwaliteit en kosten  

⃝ Het continu verbeteren van processen in de organisatie, op de afdeling of 

in het team  
⃝ Het efficiënt organiseren van de werkplek (5-S)  

⃝ Het borgen van de kwaliteit  
⃝ Het visualiseren en vertalen van doelstellingen van uw organisatie, 

afdeling of het team 

Er is geen eenduidige toepassing van Visueel Management. Afhankelijk van de 
zaken waarover u met elkaar wil communiceren, onderzoekt u per situatie welke 
vorm(en) van Visueel Management u kunt gebruiken. Wel zijn er een aantal 

standaardkenmerken die zorgen dat visualisatie effectief kan worden ingezet. 

Kenmerken van visuele communicatie: 

⃝ Is zichtbaar op afstand (denk aan kleuren, symbolen, markeringen)  
⃝ Is gericht op groepen mensen, niet op individuen (iedere betrokkene moet 

het kunnen begrijpen)  
⃝ Maakt zoveel mogelijk ‘zichtbaar’  

⃝ Past in de cultuur: betrokkenen snappen wat er bedoeld wordt 

Waar moet u aan denken bij Visueel Management? 

⃝ Verbeterborden  
⃝ Dag- en weekborden  

⃝ Plan- of roosterborden  
⃝ 5 S (werkplekorganisatie)  
⃝ Symbolen en aanduidingsborden  

⃝ Prestatiemeting met grafieken, icoontjes en kleuren  
⃝ Rolgerelateerde kleding  

⃝ Checklists  
⃝ Werkinstructie  
⃝ Foto-overzicht klanten van HR of de organisatie 

Het gaat er wel om dat informatie over prestaties, gesignaleerde verspillingen of 

voorgestelde verbeteringen van een team, ook zichtbaar zijn op de plek waar het 
team werkt. De informatie is van het team en wordt door het team zelf 

bijgehouden. Bij informatie die teamoverstijgend is, moeten heldere afspraken 
gemaakt worden over wie de eigenaar is en wie de informatie bij houdt. 


