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Management samenvatting 

Deze thesis beschrijft een onderzoek dat is gedaan voor VDL ETG Almelo. Dit onderzoek vond plaats 

op de afdeling die de wafelhandler voor ASML assembleert. Om het productieplan te monitoren, 

vinden er elke dag whiteboardmeetings plaats. Deze whiteboardmeetings zijn het product van het 

project ‘Werkplek van de toekomst’, wat erop gericht is om de cleanrooms, waar de machines 

geassembleerd worden, meer centraal te laten staan binnen de workflow organisatie. De doelen die 

zijn geformuleerd voor dit project worden echter niet behaald. Uit de probleemidentificatie kwam 

het volgende kernprobleem naar voren: 

 

‘Er is geen overzicht van de gemaakte afspraken tijdens whiteboardmeeting 2’. 

 

Om een oplossing voor dit kernprobleem te vinden, is de volgende onderzoeksvraag gedefinieerd: 

 

Welke methodes zijn er in de literatuur te vinden om meetings effectiever en efficiënter te 

laten verlopen en hoe zijn deze toe te passen op de whiteboardmeetings bij VDL ETG? 

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de whiteboardmeetings bij VDL geobserveerd. Deze 

observatieperiode en haar resultaten worden beschreven in dit verslag. Daarnaast is er een 

literatuuronderzoek gedaan, waarbij de onderzoeksvraag is opgesplitst meerdere deelvragen, die in 

drie categorieën te verdelen zijn: 

 

Effectiviteitsfactoren: In de literatuur is onderzoek gedaan naar welke factoren invloed hebben op de 

effectiviteit van een meeting. Daarna is gekeken welke van deze effectiviteitsfactoren terug 

gevonden werden bij de whiteboardmeetings van VDL ETG middels de observatieperiode. De 

factoren die nog verbetering nodig hadden; (i) hoeveelheid agendapunten, (ii) een (tijdsgebonden) 

samenvatting, (iii) monitor de planning, (iv) begin & eindig op tijd en (v) follow-up, zijn meegenomen 

in verder onderzoek. 

 

Methodes om dagelijkse meetings effectiever en efficiënter te maken: Uit de literatuur blijkt dat 

dagelijkse meetings een andere aanpak nodig hebben dan maandelijkse meetings. Er zijn methodes 

gezocht naar hoe de dagelijkse meetings effectiever en efficiënter gemaakt kunnen worden. Aan de 

hand van de effectiviteitsfactoren is gekeken hoe deze methodes de whiteboardmeetings van VDL 

ETG zouden verbeteren. De agenda moet worden versimpeld naar de drie vragen die de Daily Scrum 

omschrijft. In de laatste paar minuten van de meeting moeten de besproken actie worden herhaald 

en aan de acties een verantwoordelijke worden gekoppeld, zoals de theorie van Davey (2016) 

omschrijft. Dit moet zichtbaar worden gemaakt op de managementtool van Haines (2017), die ook 

gebruikt kan worden om de planning van de meetings te monitoren. 

 

Verantwoordelijkheid: Na de methodes bleef er één effectiviteitsfactor over die meer onderzoek 

nodig had; de follow-up. Er is gezocht in de literatuur hoe het verantwoordelijkheidsgevoel voor 

acties die uit de meetings voortkomen vergroot kan worden. Hierbij is gekeken naar 

kwetsbaarheden in verantwoordelijkheid van Sommerville (2007) en is het RACI-model gevonden als 

oplossing voor deze kwetsbaarheden. Responsibility Charting (RACI) is een techniek die gebruikt 

wordt om verantwoordelijkheden toe te wijzen aan individuelen.  
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De methodes die zijn gevonden zijn gecombineerd om de optimale oplossing voor VDL ETG te 

ontwerpen. Dit resulteerde in een managementtool die laat zien wat er besproken moet worden 

tijdens de meeting en faciliteert dat er gemakkelijk een samenvatting van de meeting kan worden 

gemaakt, al tijdens de meeting. Deze managementtool is de oplossing voor het kernprobleem wat is 

gevonden bij de probleemidentificatie en kan gebruikt worden als whiteboard voor de 

whiteboardmeetings. 

 

VDL wordt aangeraden de ontworpen managementtool te implementeren en te evalueren of de 

doelen van het project ‘Werkplek van de toekomst’ na de implementatie wel behaald worden. 

Daarnaast wordt aangeraden om een andere ruimte voor de meetings in te richten, waar minder 

storingsfactoren aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een introductie geven van het onderzoek. Paragraaf 1.1 geeft een inleiding van 

het bedrijf. Paragraaf 1.2 beschrijft de probleem identificatie en paragraaf 1.3 de aanpak van het 

onderzoek en daarbij de onderzoeksvraag. Paragraaf 1.4 geeft een beeld van de belanghebbenden 

bij dit onderzoek en paragraaf 1.5 legt de belemmeringen bij dit onderzoek uit. 

1.1 VDL Enabling Technologies Group Almelo BV 

VDL Enabling Technologies Group (ETG) is onderdeel van de VDL Groep, een familiebedrijf dat in 

1953 is opgericht door Pieter van der Leegte als metaalindustrie en constructiewerkplaats P. van der 

Leegte. De eerste klanten waren Philips en DAF-trucks. In 1993 gaat DAF-Trucks failliet en maakt een 

doorstart onder VDL Groep. Hiermee doet VDL haar intrede in de bussenwereld en nemen ze in 1998 

Berkhof Jonkheere groep en in 2003 BOVA over.  

De grootste overname van de VDL Groep was de Philips Enabling Technologies Group in 2003, die 

hierna verder ging als VDL Enabling Technologies. Philips Enabling Technologies Group werd 

opgericht in 1908 als Philips Machinefabriek voor het eigen beheer van de productiemachines van 

de gloeilampen. Door gebrek aan vakmensen voor de gereedschapsmakerij, werd in 1928 Philips 

bedrijfsschool opgericht. In 1948 startte de apparatenbouw, waarvoor in 1961 een vestiging in 

Almelo werd geopend. In de jaren 80 van de vorige eeuw, is er een groei in de activiteiten van Philips 

in de sector Science en Industry, waardoor Philips een productiepartner wordt voor mechatronische 

systemen. De relatie met onder andere ASML en FEI stammen uit deze tijd. In 2000 verandert de 

naam in Philips Enabling Technologies, slechts zes jaar voor de overname door VDL Groep. 

De VDL Groep is met name gespecialiseerd in metaalbewerking, waar hun kracht zit in de combinatie 

van ontwikkelen en produceren. De belangrijkste activiteiten van de VDL Groep zijn de ontwikkeling 

van halffabrikaten en autobussen, en de assemblage van personenauto’s. VDL ETG in Almelo is 

voornamelijk gespecialiseerd als toeleverancier in complexe machines en modulebouw, met als 

grootste klant ASML voor wie ze verantwoordelijk zijn voor de wafer handlers in chipmachines. 

De wafer handlers zijn machines waarin chips worden voorzien van patronen. Deze wafer handlers 

gebruiken hiervoor een fotografisch proces, waarbij een laser het patroon op de wafer, bedekt met 

een laagje lichtgevoelig materiaal, projecteert. Dit wordt 30 tot 40 keer herhaald, waardoor de wafer 

bedekt wordt met ‘integraded circuits’ (IC’s). Het maken van deze IC’s is zulk secuur werk, waarbij 

een stofdeeltje al voor een fout in de chip kan zorgen. Daarom gebeurt zowel het produceren van 

deze chips en het produceren van de machines die de chips maken in een cleanroom. Een cleanroom 

is ontworpen om contaminatie (stof of vezels in de lucht) in de omgeving te beperken of zelfs uit te 

sluiten. De cleanroom heeft hiervoor een speciaal luchtstroomsysteem en iedereen die de 

cleanroom in gaat, moet een speciaal cleanroompak aan, zodat huidschilfers en haren niet in de 

lucht van de cleanroom terecht komen. 

Alle onderdelen voor de machines die de cleanroom ingaan, moeten eerst door de wasstraat, om er 

zeker van te zijn dat deze niet vervuild zijn. Na de wasstraat worden de onderdelen dubbel verpakt, 

waarbij de eerste verpakking in de sluis wordt verwijderd en de tweede pas als de monteur het 

onderdeel gaat gebruiken. 

Dit onderzoek draait om de cleanroom van VDL ETG waar de wafer handlers voor ASML 

geassembleerd worden. Binnen deze afdeling worden elke dag meetings gehouden om de 
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productievoortgang te bespreken. Deze meetings vinden om een whiteboard plaats. De meetings 

hebben nog niet het gewenste resultaat, waar dit onderzoekt op in gaat. 

1.2 Probleemidentificatie 

In 2014 is VDL ETG begonnen met het project ‘Werkplek van de toekomst’. Met de werkplek wordt 

de cleanroom bedoeld. Dit project is gestart omdat er werd gezien dat de cleanroom onvoldoende 

werd ondersteund in informatie, communicatie en goederenstromen, waardoor de operational 

performance van de cleanroom continu onder druk stond. In de cleanroom worden de 

waferhandlers voor ASML in elkaar gezet. Het gaat om drie verschillende machines die gemaakt 

worden voor ASML, namelijk de XT4, de NXE en NXT. Daarnaast is er in de cleanroom ook een 

afdeling voor de Spare & Repairs. Onderdelen van de drie machines die niet werken of beschadigd 

zijn, worden hier gerepareerd en er worden reserveonderdelen gemaakt. 

De cleanrooms moeten centraal staan in de organisatie. Alle verstoringen, zoals bijvoorbeeld 

missend materiaal of beschadigde onderdelen, waar de vakmensen (monteurs) in de cleanroom 

tegen aan lopen moeten prioriteit zijn voor iedereen.  

Het project ‘Werkplek van de toekomst’ heeft twee hoofddoelen met bijbehorende subdoelen, zoals 

gedefinieerd door VDL ETG: 

1. De effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van de werkplek verhogen. 

i. De structuur en inrichting van de werkplek moet zodanig zijn dat de beschikbare 

informatie kan worden omgezet in heldere, correct uit te voeren acties; 

ii. Verstoringen op de vloer die worden gesignaleerd, leiden direct tot actie bij de 

betrokkenen; 

iii. Betere communicatie van en naar de werkplek (terugkoppeling); 

iv. Minder wachttijden. 

2. De organisatie ondersteunend aan de werkplek (workflow organisatie) heeft de flexibiliteit, 

houding en gedrag om direct verstoringen te verhelpen. 

i. Een verstoring in de voortgang in productie bepaalt de prioriteit van de workflow 

organisatie; 

ii. Betere beschikbaarheid van de verschillende rollen binnen de workflow organisatie. 

 

Op dit moment worden de doelen die zijn opgesteld bij het project ‘De werkplek van de toekomst’ 

niet gehaald. Er is door VDL ETG geconstateerd dat de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de 

werkplek niet het gewenste niveau hebben. De doelen die voor het project zijn opgesteld, zijn niet of 

onvolledig bereikt. Hieronder is per doel beschreven in hoeverre het doel is bereikt en welke 

redenen hieraan ten grondslag liggen.  

1. De structuur en inrichting van de werkplek moet zodanig zijn dat de beschikbare informatie 

kan worden omgezet in heldere, correct uit te voeren acties; 

Het whiteboard geeft voldoende informatie, de planning wordt nauwkeurig bijgehouden en 

als er verstoringen zijn, worden deze op het whiteboard vermeld. Deze verstoringen moeten 

leiden tot acties, het bord maakt alleen niet duidelijk wat de actie is of wie deze actie gaat 

uitvoeren. 

2. Verstoringen op de vloer die worden gesignaleerd, leiden direct tot actie bij de betrokkenen; 

De verstoringen worden wel gesignaleerd, maar deze leiden nog niet tot directe actie bij de 

betrokkenen. De verstoringen worden besproken in de whiteboardmeetings die elke 
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ochtend plaatsvinden. De acties die de betrokkenen moeten uitvoeren vinden dus direct na 

de whiteboardmeeting plaats en niet direct nadat de verstoring is gesignaleerd. 

3. Betere communicatie van en naar de werkplek (terugkoppeling); 

De terugkoppeling naar de monteurs in de cleanroom blijft vaak uit. Binnen vijftien minuten 

na de meeting moet er terugkoppeling zijn over de afhandeling van de verstoring. De 

terugkoppeling wordt pas gegeven als de afhandeling is afgerond, maar als dit twee weken 

duurt, lijkt het voor de monteur alsof er niks gedaan wordt, waardoor het lijkt alsof de 

cleanroom niet de prioriteit is van de organisatie. 

4. Minder wachttijden. 

De cleanroom draait om de monteurs die daar de machines in elkaar zetten. De hele 

organisatie moet ervoor zorgen dat de cleanroom de bezetting en het materiaal heeft om te 

voldoen aan de planning. Als de bezetting te hoog is, maar niet genoeg materiaal, creëert dit 

wachttijden. De monteurs geven echter niet aan als zij op werk aan het wachten zijn. Als de 

bezetting te hoog is voor het werk wat er is, worden monteurs eerder naar huis gestuurd of 

worden ze minder ingepland, uren die ze niet betaald krijgen. Monteurs geven daardoor niet 

aan als ze aan het wachten zijn op werk, waardoor de wachttijden in de cleanroom niet 

zichtbaar zijn en moeilijk bespreekbaar. 

5. Een verstoring in de voortgang in productie bepaalt de prioriteit van de workfloworganisatie; 

Er zijn altijd meerdere verstoringen op hetzelfde moment. Het is niet duidelijk welke 

verstoring prioriteit heeft boven de anderen.  

6. Betere beschikbaarheid van de verschillende rollen binnen de workfloworganisatie. 

‘Betere beschikbaarheid’ gaat over hoe goed iedereen binnen de organisatiestructuur 

beschikbaar is. Er zijn geen gegevens hoe de beschikbaarheid was in de oude situatie, dus de 

vergelijking is lastig. Uit observatie is gebleken dat de verschillende rollen telefonisch vrijwel 

altijd bereikbaar zijn. 

Binnen het project ‘Werkplek van de toekomst’ hebben de whiteboardmeetings hun eigen doelen, 

die de doelen van het project ondersteunen. Drie van deze doelen worden gehaald, namelijk (i) de 

voortgang van de productie bespreken, (ii) problemen aankaarten en (iii) het opvolgen van acties. 

Het laatste doel, (iv) verbeteringen initiëren wordt niet gehaald. 

Er staat in de cleanroom een ‘Kaizen-bord’, waar de monteurs verbeteringen kunnen aandragen. Dit 

bord wordt nog niet voldoende gebruikt. Tijdens de whiteboardmeetings moet de innovatie 

besproken worden. Er zijn KPI’s (Key Performance Indicators) die op het whiteboard bijgehouden 

worden, de NC-VC uren. Echter focust de whiteboardmeeting zich op de planning, waarbij de KPI’s 

(en daarbij innovatie) niet worden besproken. 

In Figuur 1 is het proces van whiteboardmeeting 2 weergeven zoals die bedoeld is. Het oranje en 

rode blok geven aan waar in werkelijkheid de knelpunten van het proces zich bevinden. Oranje geeft 

aan dat het wel gebeurt, maar niet optimaal, waardoor het einde van het proces (rood) niet 

controleerbaar is. Het rode vlak geeft aan waar de problemen daadwerkelijk optreden. Tijdens 

whiteboardmeeting 2 worden de verstoringen die naar voren zijn gekomen in whiteboardmeeting 1 

besproken. Hieruit volgen acties die verdeel worden onder de deelnemers van de meeting. Deze 

acties worden na de meeting meteen opgepakt en binnen 15 minuten na de meeting is er 

terugkoppeling naar de monteur over de afhandeling van de verstoring. 

Figure 1 – Whiteboardmeeting 1 proces 
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In werkelijkheid worden de acties wel verdeeld over de deelnemers, maar er wordt geen overzicht 

gemaakt van deze acties. Doordat er geen overzicht is van de acties, worden deze niet allemaal 

meteen opgepakt na de meeting en is er geen controle op de acties. Doordat er geen overzicht is en 

de acties niet meteen worden opgepakt, mist de terugkoppeling naar de monteur over de 

afhandeling van de verstoring.  

Op basis van bovenstaande analyse is er een probleemkluwen opgesteld, te vinden in Figuur 2.  

De problemen in het gele vak zijn de problemen met betrekking op de cleanroom. In het paarse vak 

staan de problemen met betrekking op whiteboardmeeting 1. De problemen van 

whiteboardmeeting 2 staan in het rode vak.  

 

In de probleemkluwen is geen direct verband te zien tussen whiteboardmeeting 1 en 

whiteboardmeeting 2. De communicatiestroom van whiteboardmeeting 1 naar whiteboardmeeting 

2 gaat via het whiteboard, waar geen problemen zijn geobserveerd. De terugkoppeling van de acties 

uit whiteboardmeeting 2 moet direct naar de cleanroom gaan. 

 

In het boek van Heerkens & van Winden (2012) worden vier vuistregels genoemd voor het kiezen 

van een kernprobleem: 

1. Een probleem komt alleen in de probleemkluwen te staan als je er voldoende zeker van bent 

dat het probleem zich daadwerkelijk voordoet. Je moet overtuigd zijn van de relaties die het 

met andere problemen heeft. 

2. In de keten van problemen ga je terug naar de problemen die zelf geen oorzaak meer 

hebben. 

3. Wat je niet kunt beïnvloeden, kan geen kernprobleem worden. 

4. Kies als er nog problemen in de probleemkluwen overblijven, het belangrijkste probleem om 

op te lossen. Dat is het probleem waarvan de oplossing het meest effect heeft en de kosten 

het laagst zijn. 

Figure 2 - Probleemkluwen 
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In de probleemkluwen is duidelijk een onderscheid te maken tussen de problemen die over 

innovatie gaan en de problemen die gaan over het prioriteren van de cleanroom. Het voornaamste 

doel van het project ‘Werkplek van de toekomst’ is om meer aandacht voor de cleanroom te 

creëren. Innovatie was een doel van de whiteboardmeetings, de tool van het project om de hogere 

doelen te halen.  

Het kernprobleem voor dit onderzoek is: 

 

‘Er is geen overzicht van de gemaakte afspraken tijdens whiteboardmeeting 2’. 

 

Dit is het belangrijkste probleem om op te lossen. Als dit probleem wordt onderzocht en aangepakt, 

zullen acties wel doorgepakt worden en zal er meer controle op zijn. De monteurs zullen wel 

terugkoppeling krijgen, waardoor zij zich weer prioriteit voelen en wordt het doel van het project 

‘Werkplek van de toekomst’ wel bereikt. 

1.3 Probleem aanpak 

Het kernprobleem is ‘er is geen overzicht van de gemaakte afspraken tijdens whiteboardmeeting 2’. 

Bij VDL ETG wordt onderzocht hoe het verloop van de whiteboardmeetings 2 nu gaat en hoe die 

verbonden zijn met whiteboardmeetings 1. Daarnaast wordt onderzocht of de acties die zijn 

voortgekomen uit whiteboardmeeting 2 worden opgevolgd. Dit zal gedaan worden door middel van 

een observatieperiode waarin een logboek wordt bijgehouden. 

Om te onderzoeken waarom er geen overzicht wordt gemaakt van de meeting, wordt er gekeken 

naar de structuur van de whiteboardmeeting; wat wordt er besproken en hoe verloopt de meeting? 

Hierbij zal ten eerste in de literatuur gekeken worden welke factoren van invloed zijn op de 

effectiviteit van de meeting. Door deze factoren in kaart te brengen zal duidelijk worden hoe er het 

best een overzicht van de meeting gemaakt kan worden. Ten tweede zal bij deze 

effectiviteitsfactoren methodes gezocht worden om de meetings effectiever en efficiënter te laten 

verlopen. Deze methodes helpen de meetings een duidelijke structuur te geven, waardoor er ook 

een duidelijk overzicht te verkrijgen is. Als laatste zal er gekeken worden naar hoe de deelnemers 

van de meeting meer verantwoordelijkheid voelen voor de acties die zij toegewezen krijgen. Dit 

komt voort uit het onderzoek naar de effectiviteitsfactoren en structuurmethodes, zoals te lezen is 

in de hoofdstukken.  

 

Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag gedefinieerd: 

 

Welke methodes zijn er in de literatuur te vinden om meetings effectiever en efficiënter te laten 

verlopen en hoe zijn deze toe te passen op de whiteboardmeetings bij VDL ETG? 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende subvragen gedefinieerd, uitgesplitst in 

drie categorieën:  

Effectiviteitsfactoren: 

1. Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van een meeting? 

2. In welke mate spelen de factoren gevonden in de literatuur een rol in meetings van VDL 

ETG? 

Deze vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 3. 
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Structuurmethodes voor dagelijkse meetings: 

1. Welke methodes zijn beschikbaar om dagelijkse meetings effectiever en efficiënter te laten 

verlopen? 

2. Welke methodes gevonden in de literatuur kunnen gebruikt worden om de meetings bij VDL 

ETG effectieven en efficiënter te laten verlopen? 

Deze vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 4. 

 

Verantwoordelijkheid bij deelnemers van de meeting: 

1. Welke methodes zijn er om mensen meer verantwoordelijkheid te laten voelen voor acties? 

2. Welke methodes uit de literatuur kunnen worden toegepast om de deelnemers van de 

whiteboardmeetings meer verantwoordelijkheid te laten voelen? 

Deze vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 5. 

 

Na dit onderzoek wordt er een oplossing gezocht voor het kernprobleem. Dit zal worden beschreven 

in hoofdstuk 6. 

1.4 Belanghebbende bij het onderzoek 

In het proces van het zoeken naar een oplossing voor het kernprobleem, zijn er een aantal partijen 

betrokken. Voor het onderzoek gedaan wordt, moet er gekeken worden naar wie belang hebben bij 

het onderzoek, zodat er rekening gehouden kan worden met deze partijen. 

 

De belanghebbenden zijn alle werknemers in de cleanroom en alle deelnemers aan de 

whiteboardmeetings. De organisatiestructuur van de cleanroom bestaat uit drie lagen, 

zoals te zien in Figuur 3. Laag 1 zijn de monteurs in de cleanroom en de productieleider. 

Laag 2 bestaat uit de realisatiemanager, productieleider (overlap met laag 1), factory 

engineer, supplier quality engineer en de planner. Laag 3 bestaat uit de 

programmamanager en de realisatiemanager (overlap met laag 2). De omschrijving van de 

functies die deelnemen aan de meetings zijn als volgt: 

Whiteboardmeeting 1: 

 Productieleider: De productieleider is verantwoordelijk voor het proces en de 

realisatie van het assembleren van de machines in de cleanroom. 

 Monteur: De monteurs zijn verantwoordelijk voor het assembleren van de 

machines in de cleanroom. 

 Runner: De runner is een monteur die ervoor zorgt dat iedereen voorzien is van 

al het materiaal en gereedschap om hun taken te kunnen uitvoeren. 

 Kwaliteitscontroleur: De kwaliteitscontroleur is de monteur die de kwaliteit in de gaten 

houdt en ervoor zorgt dat het product aan de eisen voldoet. 

 

Whiteboardmeeting 2: 

 Realisatiemanager: focust zich vooral op het projectmatig verbeteren en optimaliseren van 

processen. 

 Productieleider: Zie whiteboardmeeting 1 

Figure 3 - Organisatiestructuur 
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 Factory Engineer (FE): De FE is verantwoordelijk voor de inrichting, ondersteuing en 

verbetering van het montageproces. 

 Supplier Quality Engineer (SQE): De SQE is zorgt ervoor dat de kwaliteitseisen van de klant 

op de juiste manier worden geïmplementeerd. 

 Planner: De planner houdt zicht op de jaarplanning van de klant en vrijgave van de voltooide 

producten uit de cleanroom. 

 

Whiteboardmeeting 3: 

 Programmamanager: De programmamanager focust op het projectmatig verbeteren en 

optimaliseren van processen en de programmamanager zorgt ervoor dat hij een up-to-date 

beeld heeft van de wensen van de klant. 

 Realisatiemanager: Zie whiteboardmeeting 2 

 

De drie meetings zijn elkaars opvolging, waardoor ze ook invloed op elkaar hebben. Als 

whiteboardmeeting 2 verbeterd wordt, heeft dit ook effect op whiteboardmeeting 1 en 3. De 

deelnemers van whiteboardmeeting 2 moeten terugkoppeling geven aan de monteurs in de 

cleanroom, waardoor de monteurs ook betrokken zijn bij dit onderzoek. 

1.5 Beperkingen van het onderzoek 

De Algemeen Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP) van Heerkens & Van Winden (2012) kent zeven 

fasen in de probleemaanpak. Dit onderzoek doorloopt de eerste vijf fasen. De laatste twee fasen, de 

implementatie en evaluatie liggen buiten de focus van dit onderzoek. 

De implementatie kan niet worden uitgevoerd, omdat VDL ETG werkt in een besloten netwerk. Dit 

onderzoek is uitgevoerd met eigen middelen die geen toegang hebben tot dit netwerk. De oplossing 

die is geformuleerd heeft een link met whiteboard 1 van de whiteboardmeetings. Deze link is alleen 

te maken als er toegang is tot het netwerk en daarom zal VDL ETG de implementatie zelf moeten 

doen.  

De evaluatie kan alleen plaatsvinden als de implementatie is geweest en ligt daarom ook in handen 

van VDL ETG zelf. 

 

Naast de drie modules die worden gemaakt voor ASML (XT4, NXT, NXE) is er in de cleanroom ook 

een afdeling voor Spare en Repair onderdelen. Deze afdeling wordt in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. De afdeling werkt ook met de whiteboardmeetings, echter is de interface van 

dat whiteboard totaal verschillend van de interface van de whiteboardmeetings van de modules. De 

whiteboardmeetings van de Spare en Repair afdeling zijn wel geobserveerd en er is gebleken dat 

deze whiteboardmeetings stukken efficiënter zijn dan de whiteboardmeetings waar dit onderzoek 

over gaat. Het verbeteren van de efficiëntie van de Spare en Repair whiteboardmeetings heeft een 

andere probleemidentificatie en een andere probleemaanpak. Dit is dus een ander onderzoek en 

daarom buiten beschouwing gelaten binnen dit onderzoek. 

 

Als laatste zijn de whiteboardmeetings 3 buiten beschouwing gelaten. De problemen die zijn 

geobserveerd komen vooral voor bij de whiteboardmeetings 2. Whiteboardmeeting 3 is de 

controlerende meeting van de whiteboardmeeting structuur en de efficiëntie van 

whiteboardmeeting 2 heeft geen invloed op whiteboard meeting 3 en andersom. De efficiëntie van 
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whiteboard meeting 1 heeft wel invloed op whiteboardmeeting 2 en andersom. Daarom richt dit 

onderzoek vooral om de link tussen deze twee meetings. 

1.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk is een inleiding gegeven van het bedrijf VDL ETG en haar geschiedenis. De aanleiding 

van dit onderzoek is omschreven en daarbij de probleem identificatie. Als kernprobleem is gekozen 

voor ‘Er is geen overzicht van de gemaakte afspraken tijdens whiteboardmeeting 2’. De betrokkenen 

bij dit kernprobleem zijn beschreven, die ook de belanghebbenden zijn bij dit onderzoek. Als laatste 

zijn de drie belemmeringen van dit onderzoek beschreven. In het volgende hoofdstuk zal dieper 

ingegaan worden op de whiteboardmeetings zelf. 
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Hoofdstuk 2 – Het verloop van de whiteboardmeetings 

In dit hoofdstuk wordt eerst het project ‘Werkplek van de toekomst’ uitgelegd en hoe de 

whiteboardmeetings hieruit voortgekomen zijn. De informatie gegeven door het bedrijf over dit 

project is te vinden in Appendix A. Over een periode van twee maanden zijn whiteboardmeetings 1 

en 2 geobserveerd en is er over een periode van twee weken een logboek bijgehouden. Het logboek 

is te vinden in de Appendix B. De observatieperiode zal besproken worden, wat de aanpak was en 

waarop gelet is. Tot slot wordt er kort wat verteld over de ruimte waar de whiteboardmeetings 

worden gehouden. 

2.1 De werkplek van de toekomst 

Het project ‘Werkplek van de toekomst’ resulteerde in drie verschillende dagelijkse meetings 

(meeting 1,2 en 3). De drie lagen hebben elk een eigen meeting om (i) de voortgang van de 

productie te bespreken, (ii) problemen aankaarten, (iii) het opvolgen van acties en (iv) verbeteringen 

te initiëren. Het instrument voor deze meetings is een whiteboard die de planning en de issues 

weergeeft. Vandaar dat deze meetings ook wel de ‘whiteboardmeetings’ worden genoemd.  

2.1.1 De whiteboardstructuur 

Laag 1 is aanwezig bij whiteboardmeeting 1, laag 2 is aanwezig bij whiteboardmeeting 2, wat ook de 

opvolging is van whiteboardmeeting 1. De problemen die naar voren zijn gekomen bij 

whiteboardmeeting 1 en niet door de monteurs zelf opgelost kunnen worden, moeten worden 

opgepakt in whiteboardmeeting 2. Whiteboardmeeting 3 is voor laag 3 en wordt ook wel de 

‘escalatie meeting’ genoemd. De problemen die hier besproken worden, kunnen niet worden 

opgelost door de laag 1 en laag 2. In Figuur 4 is de whiteboard structuur weergeven, daarin is te zien 

dat de output van whiteboardmeeting 1 de input is voor whiteboardmeeting 2. De output van 

whiteboardmeeting 2 is de input van whiteboardmeeting 3.  

 

Figure 4 – Whiteboardmeeting structuur 
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Elke dag moeten dezelfde punten besproken worden, daarom is er een agenda opgesteld die voor 

elke meeting geldt. De agenda is voor whiteboardmeeting 1 en 2 hetzelfde. De agenda is als volgt: 

1. Bespreken productieplan op dag niveau. 

2. Kwaliteit/milieu/Arbo/ziekte/bezetting. 

3. Bespreken QT-verstoringen inclusief te nemen acties. 

4. Benoemen en bespreken manco’s inclusief te nemen acties. 

5. Terugkoppeling status lopende acties. 

6. Bespreken klachten van de klanten. 

7. Bespreken nieuwe of gewijzigde producten 

8. Bespreken VC-NC 

9. Initiëren en bespreken verbeterprojecten 

In hoofdstuk 3.2.2 zal de agenda verder uitgelegd worden. 

 

De issues en de daaruitvolgende acties die in de whiteboardmeetings besproken worden dienen 

dezelfde dag nog opgepakt te worden. Binnen vijftien minuten na de meeting moet er 

terugkoppeling zijn naar de monteur over de afhandeling van de issues.  

2.1.2. Indeling whiteboardmeetings 

De whiteboardmeetings vinden elke ochtend plaats tussen 08:00 en 10:45. Voor elke 

whiteboardmeeting is een kwartier gepland. De drie verschillende modules die gemaakt worden 

voor ASML, XT4, NXE, NXT, heeft elk haar eigen whiteboard structuur. Er wordt beschreven hoe het 

whiteboard van de projecten XT4, NXE en NXT is vormgegeven. De afdeling Spare en Repairs heeft 

een andere manier van werken dan de afdelingen XT4, NXE en NXT en wordt daarom buiten 

beschouwing gelaten. In Tabel 1 is de planning van de whiteboardmeetings te vinden. 

Table 1 – Planning Whiteboardmeetings 

Tijd Meeting 

08:00 – 08:15 Whiteboardmeeting 1 XT4 

08:15 – 08:30 Whiteboardmeeting 1 NXT 

08:30 – 08:45 Whiteboardmeeting 2 XT4 

08:45 – 09:00 Whiteboardmeeting 2 NXT 

09:00 – 09:15 Whiteboardmeeting 3 XT4 

09:15 – 09:30 Whiteboardmeeting 3 NXT 

10:00 – 10:15 Whiteboardmeeting 1 NXE 

10:15 – 10:30 Whiteboardmeeting 2 NXE 

10:30 – 10:45 Whiteboardmeeting 3 NXE 
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2.1.3 Interface whiteboard 

Voor elke module (XT4, NXE, NXT) is er een jaarplanning hoeveel exemplaren er gemaakt moeten 

worden. Hier wordt de weekplanning op gebaseerd. Elk exemplaar van een module wordt aangeduid 

met een nummer. Het whiteboard laat alle modules zien, die op dat moment in de cleanroom 

gemaakt worden. Een voorbeeld van het whiteboard is weergegeven in Figuur 5. In de eerste kolom 

staan de processtappen die de machine doorloopt. Daarnaast staat de informatie per module. De 

volgende elementen worden weergegeven:  

 NC-VC uren.  

VC uren zijn hoeveel uur er gepland staat voor een processtap en de NC uren zijn de uren die 

uiteindelijk zijn gebruikt om de processtap af te ronden. 

 Manco’s (MC) 

Dit staat voor missend materiaal. Dit wordt aangeduid met een rood cijfer.  

 Datum 

Dit is de datum waarop een processtap afgerond moet zijn. 

 Opmerkingen 

Hier worden de verstoringen ingezet. De cijfers die in deze vakken staan, duiden de planning 

van de monteurs aan, wanneer zij verwachten de processtap af te ronden. Hierbij is het 

cijfer voor de komma de week en het cijfer na de komma de dag in die week dat de 

processtap wordt afgerond. 

Figure 5 – Voorbeeld whiteboard 1 
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2.1.4 Verloop whiteboardmeetings 

Tijdens whiteboardmeeting 1 wordt voor elke module elke processtap 

besproken die nog niet is afgerond. Elke bespreking volgt de flowchart in 

Figuur 6. Als de processtap is afgerond wordt het vakje van de datum bij die 

processtrap groen gemaakt en de datum waarop een processtap is afgerond, 

wordt weergegeven in dat vakje. Als de processtap niet is afgerond, wordt er 

nagegaan of er verstoringen zijn. Bij elke module wordt nagegaan of deze op 

schema loopt, bij de opmerkingen wordt de planning van de monteurs op het 

bord geschreven. Ook de verstoringen worden bij de opmerkingen op het 

bord geschreven, hieruit volgen acties voor de deelnemers van de 

whiteboardmeeting 2. Het whiteboard laat aan het einde van de meeting de 

huidige situatie zien en de volgende dag begint de meeting met het 

whiteboard van de dag ervoor. Er is dus één whiteboard die elke dag 

aangepast wordt aan de nieuwe situatie. Het whiteboard is van 

whiteboardmeeting 1 en whiteboardmeeting 2 gebruikt het whiteboard 

alleen als leidraad voor de meeting. Whiteboardmeeting 3 gebruikt een eigen 

whiteboard, die buiten beschouwing wordt gelaten.  

Om ervoor te zorgen dat de meetings goed verlopen, is er een aantal 

afspraken gemaakt: 

1. De deelnemers moeten hun agenda leeg maken op het tijdstip van 

de meeting. 

2. De issues die op je naam komen te staan, moeten direct na de 

meeting worden opgepakt, voor zover mogelijk afgehandeld en 

worden teruggekoppeld aan de monteur. 

3. Alle afgeronde acties moeten worden gecheckt bij de monteur en 

dan pas van het whiteboard worden verwijderd. 

4. Deelname aan de meetings is verplicht. 

5. De meeting start exact op het genoemde tijdstip. 

6. Als je niet aanwezig kunt zijn, regel je een vervanger. 

2.2 De ruimte 

Alle whiteboardmeetings 1 en 2 bij VDL ETG worden in dezelfde ruimte gehouden. Deze ruimte is 

gelegen naast de cleanroom en fungeert als kantoor van de projectleiders. Handig aan deze ruimte is 

dat de monteurs vanuit de cleanroom direct de ruimte in kunnen stappen, zonder eerst hun 

cleanroom pak uit te hoeven trekken. De mensen van kantoor kunnen daarbij direct de ruimte in 

stappen zonder eerst een cleanroom pak aan te hoeven trekken. Deze ruimte is dus een soort sluis 

tussen de cleanroom en de rest van het bedrijf. 

Figure 6 – Flowchart whiteboardmeeting 1 
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2.2.1 Plattegrond van de ruimte 

In Figuur 7 is de plattegrond van de ruimte afgebeeld. In de ruimte staan twee bureaus voor de twee 

projectleiders, daarnaast staat er een ronde tafel waaraan vergaderd kan worden. In de ruimte zijn 

een stuk of twaalf bureaustoelen aanwezig, waar de monteurs op kunnen zitten tijdens 

whiteboardmeeting 1. Tevens is er een flexplek in de ruimte. Hier staat een computer waar nieuwe 

werknemers een cursus op doen die nodig is om in de cleanroom te mogen werken.  

2.2.2 Problemen bij de ruimte 

Ondanks dat de ruimte op een handige locatie zit, brengt het ook problemen met zich mee.  

1. De ruimte is het kantoor van twee projectleiders. 

Het komt voor dat de ene projectleider in een meeting zit en er mensen voor de andere 

projectleider langskomen of dat de andere projectleider een telefoontje krijgt. Op dat 

moment, zijn er twee gesprekken aan de gang in een niet al te grote ruimte. Dit zorgt voor 

verstoring van de meeting.  

2. De ruimte is als het ware een sluis tussen de cleanroom en het bedrijf.  

Dit zorgt ervoor dat de monteurs uit de cleanroom met hun pak de ruimte in kunnen 

stappen, wat handig is voor de meeting. Maar dit resulteert ook in verstoring, monteurs die 

binnen komen lopen tijdens een meeting om iets aan de projectleider te vragen of monteurs 

die materialen uit de cleanroom moeten halen. Die rijden dan de wagen met materiaal de 

ruimte in, gaan dan door de omkleed-sluis en komen via de andere ingang van de ruimte de 

materialen weer ophalen. Er komen tijdens de meetings dus vaak mensen in en uit de ruimte 

lopen, wat veel verstoring van de meetings veroorzaakt. 

Figure 7 – Plattegrond van de ruimte 
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3. De ruimte heeft aan de kant van de cleanroom en aan de kant van het bedrijf grote ramen. 

Hierdoor kan je aan de bedrijfskant iedereen langs zien lopen, wat niet per se voor 

verstoring zorgt, maar er worden rondleidingen verzorgt door het bedrijf die ook langs de 

ruimte komen. Het is dan wel afleidend als er een hele groep naar binnen aan het kijken is.  

De ramen aan de kant van de cleanroom zijn handig voor de projectleider, zodat deze goed 

zicht heeft op alles wat binnen in de cleanroom gebeurt. Aan de andere kant kunnen de 

monteurs binnen in de cleanroom altijd zien of de projectleider aanwezig is en via het raam 

met gebaren seinen naar de projectleider. Als dit tijdens een meeting gebeurt, zorgt dit voor 

afleiding, wat niet ten goede komt aan de meeting. 

 

De ruimte waar de meetings worden gehouden zit op een goede locatie, maar door de problemen is 

het niet ideaal. Er moet binnen het bedrijf gekeken worden of er alternatieven zijn en of deze 

alternatieven beter ingericht kunnen worden. 

2.3 De observaties 

Over een periode van twee maanden zijn de whiteboardmeetings van VDL ETG geobserveerd. De 

eerste maand was om kennis te maken met de meetings en de vaktaal te begrijpen die in de 

meetings wordt gebruikt. In de laatste maand is er een logboek bijgehouden. Whiteboardmeetings 1 

zijn niet te vinden in het logboek. Alles wat in deze meeting wordt besproken, wordt op het 

whiteboard genoteerd. De whiteboardmeetings 1 zijn bijgewoond, om te observeren of de 

verstoringen die aangekaart worden in die meetings, daadwerkelijk ook besproken worden in de 

whiteboardmeeting 2 die hierop aansluit. De volgende dag is gekeken of de verstoring is opgelost en 

door de monteur van het bord is gehaald, dit is om regel 3 van de meeting te controleren. Regel 3 is: 

Alle afgeronde acties moeten gecheckt worden bij de monteur en dan pas van het whiteboard 

worden verwijderd. Als een monteur de verstoring meerdere keren aankaart in whiteboardmeeting 

1 en de verstoring op het bord blijft staan, betekent dit dat er geen terugkoppeling is geweest van de 

verantwoordelijke vanuit whiteboardmeeting 2. Dit wil zeggen dat er niet aan regel 2 van de 

whiteboardmeetings is gehouden: De issues die op je naam komen te staan, moeten direct na de 

meeting worden opgepakt en voor zover mogelijk afgehandeld en worden teruggekoppeld aan de 

monteur. 

2.3.1 Logboek 

In het logboek zijn de volgende zaken bijgehouden: 

1. Begint de meeting op tijd? 

Een van de regels van de meeting, is dat de meeting start, exact op het genoemde tijdstip. 

Bij deze observatie wordt deze regel gecontroleerd. 

2. Is iedereen aanwezig? 

Regel 1, 4 en 6 hebben betrekking op deze observatie. Regel 1 is dat alle deelnemers van de 

meeting hun agenda leeg moeten maken op het tijdstip van de meeting. Regel 4 is dat 

aanwezigheid verplicht is. Als een deelnemers niet aanwezig kan zijn, geldt regel 6. De 

deelnemer is verplicht een vervanger te regelen bij afwezigheid. 

3. Welke punten worden er besproken? 

De agenda van de meeting is niet fysiek aanwezig bij de meeting en er zit geen structuur in 
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de meeting, waardoor niet elk agendapunt apart geobserveerd kon worden. Er is voor 

gekozen de punten op te schrijven die worden besproken en te kijken of deze onder een van 

de agendapunten kunnen worden geplaatst. 

4. Wat is de actie die volgt uit de bespreking? 

Elke verstoring moet leiden tot een actie. Een van de doelen van het project ‘Werkplek van 

de toekomst’ is: De structuur en inrichting van de werkplek moet zodanig zijn dat de 

beschikbare informatie kan worden omgezet in heldere, correct uit te voeren acties. Door te 

observeren of alle informatie daadwerkelijk goed omgezet wordt in acties, wordt gekeken of 

dit doel wordt gehaald.  

5. Aan wie wordt de actie toegewezen? 

Verstoringen moeten leiden tot een actie bij een deelnemer van whiteboardmeeting 2. 

Hierbij is het van belang dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de actie. Als dit niet 

duidelijk is zullen acties blijven liggen en wordt het doel beschreven in punt 5, niet gehaald. 

6. Zijn de acties van de vorige meeting afgerond? 

In whiteboardmeeting 1 wordt gekeken of de monteur de terugkoppeling heeft gehad of de 

verstoringen verholpen worden. Als in whiteboardmeeting 1 de verstoring blijft staan, moet 

in whiteboardmeeting 2 besproken worden hoe de afhandeling van de actie gaat. Met deze 

observatie wordt gecontroleerd of de acties daadwerkelijk direct na de meetings worden 

opgepakt.  

Om de privacy van de deelnemers te beschermen zijn er geen namen gebruikt in het logboek, maar 

functies. Tevens zijn de acties functieafhankelijk en als er een vervanger aanwezig was, is het nog 

steeds duidelijk voor wie de actie is. Het logboek is per project gemaakt en op de laatste pagina zijn 

de procenten per project en in totaal weergeven. 

2.3.3 Conclusies 

In dit hoofdstuk is uitgelegd hoe het project ‘Werkplek van de toekomst’ is opgestart en waar de 

whiteboardmeetings vandaag komen. Er is beschreven waar de meetings gehouden worden, waar 

ook de observaties zijn gedaan. De aanpak van de observaties is beschreven, de resultaten van de 

observaties zijn te vinden in het volgende hoofdstuk, nadat de effectiviteitsfactoren uit de literatuur 

beschreven zijn. Aan de hand van de observaties wordt gekeken welke effectiviteitsfactoren 

gevonden in de literatuur ook te vinden zijn bij de whiteboardmeetings van VDL ETG.  
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Hoofdstuk 3 – Effectiviteitsfactoren van een meeting 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke effectiviteitsfactoren er zijn gevonden in de literatuur. Dit 

wordt beschreven in paragraaf 3.1. Nadat deze factoren in kaart zijn gebracht, worden de 

observaties aan de hand van de opgestelde regels voor de meetings besproken. Daarna wordt 

besproken of alle agendapunten altijd behandeld worden. In de conclusie wordt er teruggekeken 

naar de bevinden in dit hoofdstuk. De volgende vragen worden beantwoord: 

3.1 Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van een meeting? 

3.2 Welke van de in de literatuur gevonden effectiviteitsfactoren zijn gevonden bij de 

whiteboardmeetings van VDL ETG? 

3.1 Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van een meeting? 

Om te kunnen onderzoeken hoe meetings effectiever kunnen verlopen, is eerst de vraag aan de 

orde, welke factoren de effectiviteit van een meeting beïnvloeden. Door de factoren in kaart te 

brengen, kan er beter gekeken worden naar hoe deze factoren kunnen helpen bij het verbeteren van 

een meeting. 

 

Voordat we naar de factoren van een meeting kijken, onderzoeken we eerst wat een meeting nou 

eigenlijk precies is, de gevonden artikelen geven zelf geen duidelijke definitie van een meeting, dus 

gebruiken we de definitie uit de Cambridge Dictionary: ‘een geplande gelegenheid wanneer mensen 

samenkomen om iets te discusiëren’ of ‘een groep mensen die elkaar ontmoeten met een bepaald 

doel’.  

 

Neal Hartman (2014) beschrijft zeven stappen voor een zo effectief mogelijke meeting. Binnen deze 

stappen beschrijft hij zeven factoren die een belangrijke rol spelen in de effectiviteit van een 

meeting. Deze factoren zijn: 

1. Een duidelijk doel 

Elke meeting moet een specifiek en duidelijk gedefinieerd doel hebben, zodat de 

deelnemers weten wat ze kunnen verwachten van de meeting en wat er van hen verwacht 

wordt; 

2. Overwogen deelnemers 

Denk goed na over wie echt bij de meeting moet zijn, als er deelnemers aanwezig zijn die het 

gevoel hebben dat het doel niet relevant voor ze is, beschouwen ze de meeting als verspilde 

tijd; 

3. Planning 

Als er een duidelijk agenda met tijdsplan beschikbaar is tijdens de meeting, zullen de 

deelnemers meer gefocust blijven; 

4. Input van alle deelnemers 

Zorg dat iedereen bijdraagt aan het doel van de meeting en niet één deelnemers de meeting 

overheerst; 

5. Begin op tijd, eindig op tijd 

Als het de standaard is dat elke meeting op tijd begint en op tijd eindigt, zullen de 

deelnemers meer moeite doen op tijd aanwezig te zijn; 
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6. Verban technologie 

Deelnemers die tijdens een meeting telefoons of tablets mogen gebruiken, zullen hier ook 

snel door afgeleid raken; 

7. Follow up 

Om te voorkomen dat deelnemers met verschillende interpretaties weggaan van de 

meeting, zorg voor een follow up met wat er besproken is, verantwoordelijkheden die 

gegeven zijn, taken die verdeeld zijn en gestelde deadlines. Zo zal iedereen op dezelfde lijn 

zitten na de meeting. 

 

Lisa McQuerrey (2018) geeft vier hoofdelementen van een goede meeting, die alle vier niet met de 

inhoud, maar wel met de structuur en interactie te maken hebben. McQuerrey (2018) zegt dat als 

een meeting goed gepland, georganiseerd en effectief wordt geleid, er altijd een positieve uitkomst 

is. De elementen die McQuerrey (2018) omschrijft zijn: 

1. Pre-Planning (structuur) 

Zorg dat de meeting wordt gepland op een tijdstip die werkt voor alle deelnemers. Als een 

deelnemer niet aanwezig kan zijn, zorg dan dat er een video- of teleconferentie wordt 

geregeld. 

2. Interest and Inconclusion (interactie) 

De deelnemers moeten hun aandacht bij de meeting kunnen houden. Zorg er dan ook voor 

dat er alleen deelnemers zijn die bijdragen aan het doel van de meeting of er een connectie 

mee hebben. Kleinere groepen zullen een betere resultaten hebben, omdat iedereen wordt 

aangemoedigd actief hun steentje bij te dragen. 

3. Timing and Agenda (structuur) 

Naast een gedetailleerde agenda, moet er ook een tijdschema zijn van de meeting. Als er 

een tijdsrestrictie is, zullen de meetings kort en to-the-point zijn. De agenda moet ook van 

tevoren naar de deelnemers gestuurd worden, zodat de deelnemers op de hoogte zijn van 

de belangrijkste punten en zich kunnen voorbereiden. 

4. Monitor (structuur) 

Om de meeting gefocust en op schema te houden, moet er een monitor (vaak de leider) 

aangesteld worden. Deze monitor zorgt ervoor dat de meeting niet afdwaalt en binnen de 

tijdsrestricties blijft. 

 

Volgens Paul Hannam (2017) kan een meeting verdeeld worden in drie componenten: 

1. Inhoud 

De kennis, informatie, ervaringen, meningen en ideeën die de individuele deelnemers 

meebrengen naar de meeting.  

2. Interactie 

De manier waarop de deelnemers met elkaar samenwerken om met de inhoud van de 

meeting om te gaan.  

3. Structuur 

De manier waarop de informatie en de deelnemers zijn georganiseerd om het doel van de 

meeting te behalen. 

Om een effectieve meeting te hebben, moeten de drie componenten in balans zijn. De 

componenten kunnen ook weer onderverdeeld worden in factoren, hoe de componenten het meest 

effectief uitgevoerd kunnen worden. 
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Zoals omschreven in deze paragraaf zijn er veel factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van 

een meeting. De factoren beschreven door Hartman (2014) en McQuerrey (2018) kunnen allemaal 

geschaald worden onder de drie componenten van Hannam (2017).  

1. Inhoud: 

i. Duidelijke gedefinieerde doelen voor de meeting; 

ii. Een vooraf opgestelde agenda; 

iii. Niet te veel agenda punten; 

iv. Aantekeningen en een (tijdsgebonden) samenvatting van de meeting. 

2. Interactie: 

i. Duidelijk gedefinieerde rollen; 

ii. Overwogen deelnemers; 

iii. Alle deelnemers dragen bij en hebben een connectie met het doel van de meeting; 

iv. Input van alle deelnemers; 

3. Structuur: 

i. Monitor de planning; 

ii. Begin op tijd, eindig op tijd; 

iii. Follow-up; 

iv. Pre-planning. 

 

Nu deze factoren in kaart zijn gebracht, wordt er gekeken welk van deze factoren terug te vinden zijn 

binnen de meetings van VDL ETG. 

3.2 De resultaten van de observatieperiode 

In het vorige hoofdstuk zijn de regels en de agenda besproken die zijn opgesteld bij het opstarten 

van het project ‘Werkplek van de toekomst’. In de observatieperiode is gekeken of er aan deze 

regels en agenda wordt gehouden. In deze paragraaf zullen de bevindingen gepresenteerd worden.  

3.2.1 De regels 

Allereerst worden de bevindingen besproken met betrekking tot de regels die zijn opgesteld. Hierbij 

is de norm dat elke deelnemer van de meeting zich aan alle regels moet houden. De regels zijn 

opgesteld, zodat elke meeting optimaal benut wordt en de doelen van het project ‘Werkplek van de 

toekomst’ gehaald worden. 

1. De deelnemers moeten hun agenda leeg maken op tijdstip van de meeting 

De whiteboardmeetings vinden elke dag op hetzelfde tijdstip plaats. De meetings staan standaard in 

de agenda’s van de deelnemers, waardoor iedereen zich automatisch aan deze regel houdt. In de 

periode van de observatie is het een enkele keer voorgekomen dat een deelnemer van de meeting 

afwezig was vanwege een andere afspraak, maar dat was altijd een afspraak buiten het bedrijf die 

een hele dag, of dagdeel duurde. Het is in de observatieperiode één keer voorgekomen dat een 

deelnemer niet aanwezig was bij de meeting, maar later wel uit de cleanroom kwam. Mocht het 

voorkomen dat een afspraak niet anders gepland kan worden dan tijdens de whiteboardmeeting, 

geldt regel 4, zie paragraaf 2.1.4. 
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2 De issues die op je naam komen te staan, moeten direct na de meeting worden opgepakt 

en voor zover mogelijk afgehandeld en worden teruggekoppeld aan de monteur 

Aan de hand van de probleem identificatie aan het begin van dit onderzoek is al gebleken dat er niet 

aan deze regel gehouden wordt. In observaties is gebleken dat veel acties een verantwoordelijke 

toegewezen krijgen, maar van ruim 30% van de acties wordt in de meeting niet specifiek een 

verantwoordelijke toegewezen. Het is dus onduidelijk of deze actie meteen wordt opgepakt, als er 

niemand op aangesproken kan worden. Toch krijgt 17% van de acties zónder duidelijke 

verantwoordelijke wel terugkoppeling. Dit komt doordat veel acties automatisch een 

verantwoordelijke hebben, wat dus niet specifiek genoemd hoeft te worden in de meeting. Techniek 

problemen worden bijvoorbeeld allemaal toegewezen aan de Factory Engineer. 

Ruim 70% van de acties hebben geen directe terugkoppeling, waar verschillende oorzaken voor zijn 

geobserveerd: 

 De actie van de verantwoordelijke vanuit meeting 2 vereist eerst een actie van de monteur. 

Zoals een afkeurrapport indienen, pas daarna kan de verantwoordelijke vanuit meeting 2 de 

actie oppakken; 

 Er is iemand uit het bedrijf nodig bij de afhandeling van de storing die geen deelnemer is van 

de meeting. De verantwoordelijke vanuit de meeting moet deze persoon aansporen tot 

actie. De terugkoppeling naar de monteur blijft dan uit als er geen terugkoppeling is vanuit 

de derde partij naar de verantwoordelijke uit de meeting; 

 De actie vereist contact met de leverancier. De leverancier kijkt per klacht wat voor hen de 

prioriteit is en of de klacht dan meteen wordt afgehandeld. Pas als er terugkoppeling is van 

de leverancier, kan er terugkoppeling gegeven worden aan de monteur; 

 De actie is een escalatie actie en moet besproken worden in whiteboardmeeting 3. 

In Tabel 2 is te zien hoeveel procent van de toegewezen acties de volgende dag terugkoppeling 

hadden en hoeveel acties terugkoppeling hebben gehad, zonder dat er een specifieke 

verantwoordelijke was aangewezen. 
Table 2 - Terugkoppelingspercentages 

 % acties zonder 
terugkoppeling 

% acties zonder 
verantwoordelijke, maar wel 
terugkoppeling 

XT4 70% 50% 

NXT 80% 0% 

NXE 67% 0% 

Totaal 75% 17% 

 

Deze regel bestaat uit twee delen; acties moeten direct na de meeting worden opgepakt en acties 

moeten direct worden teruggekoppeld aan de monteur. Het eerste deel is moeilijk te controleren. Er 

zijn vaak derde partijen bij betrokken, die wel direct na de meeting worden aangespoord, dit is 

alleen niet te controleren. Het tweede deel zou de controle moeten zijn op het eerste deel, maar 

blijft uit als de derde partij geen terugkoppeling geeft. Als de actie opgepakt wordt buiten de 

cleanroom is het ook lastig terugkoppeling te geven aan de monteur, als de deelnemer daar speciaal 

voor de cleanroom in moet gaan. Er moet dus een oplossing komen hoe deze regel beter in kaart 

gebracht kan worden. 
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3. Alle afgeronde acties moeten gecheckt worden bij de monteur en dan pas van het bord 

worden verwijderd 

In whiteboardmeeting 1 wordt door de monteurs aangegeven tegen welke problemen ze aanlopen. 

Deze problemen worden op het whiteboard genoteerd, zie figuur 8. 

 
Figure 8 – Voorbeelden problemen op het whiteboard 

 In de praktijk gebruikt Whiteboardmeeting 2 tijdens de meeting het bord van whiteboardmeeting 1.  

Bij whiteboardmeeting 2 wordt er vooral gekeken naar de opmerkingen. Aan deze problemen 

worden acties gekoppeld die worden toegewezen aan de deelnemers van de meeting die ze 

diezelfde dag moeten oppakken. De monteur bevestigt de dag erna in meeting 1 of het probleem is 

opgelost en of het van het bord kan. Deze methode zorgt ervoor dat deze regel altijd wordt 

nageleefd en acties pas van het bord verwijderd worden als de monteur aangeeft dat de actie is 

afgerond. 

4. Deelname aan de meetings is verplicht, als je niet aanwezig kunt zijn, regel je vervanging 

Het kan voorkomen dat deelnemers van de meetings een dag niet aanwezig zijn in het bedrijf door 

een afspraak buiten de deur of door ziekte. De deelnemers hebben allemaal hun eigen functie 

binnen de meeting en deze functie moet bij elke meeting vervuld worden. Het is daarom belangrijk 

dat er altijd vervanging wordt geregeld. Er zijn meetings geweest waar normaal vijf personen 

aanwezig zijn, die gevoerd werden met slechts drie deelnemers. Bij vooraf geplande afwezigheid 

werd er wel vervanging geregeld, maar bij ongeplande afwezigheid, zoals ziekte, werd er geen 

vervanging geregeld. Bij slechts 75% van de meeting was iedereen aanwezig, wat betekent dat er bij 

25% van de meetings geen vervanging was geregeld. In Tabel 3 is te zien wat het 

aanwezigheidspercentage per project is. 
Table 3 - Aanwezigheidspercentage 

 % meeting waarbij iedereen aanwezig is 

Xt4 50% 

NXT 75% 

NXE 100% 

Totaal 75% 

5. De meeting start exact op het genoemde tijdstip 

Deze regel wordt het slechts nageleefd. Van de geobserveerde meetings is bijna 50% te laat 

begonnen. Omdat de meetings maar een kwartier duren, is het juist van belang om op tijd te zijn. 

Vijf minuten te laat zijn, is al een derde van de meeting missen. Elke minuut van de meeting moet 

goed benut worden. 
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De whiteboardmeeting 2 van het NXE-project vindt als laatste plaats en uit observatie is gebleken 

dat, omdat er geen andere meeting achteraankomt, deze meetings vaak uitlopen. Het is zelfs 

voorgekomen dat een meeting twee keer zo lang duurde dan ervoor gepland staat. Het is natuurlijk 

niet erg als de meeting iets uitloopt, zeker als alle deelnemers hier tijd voor hebben. Echter werd 

geobserveerd dat de focus van een aantal deelnemers steeds minder werd en de discussies langer 

door gingen dan nodig. Daarom is het belangrijk ernaar te streven om de meetings een kwartier te 

laten duren, dit geeft duidelijkheid bij de deelnemers en zorgt ervoor dat de focus en efficiëntie 

hoog blijft. In Tabel 4 is te zien hoeveel procent van de meetings te laat begint en hoeveel procent 

van de meetings uitlopen. 
Table 4 - Uitlooppercentages 

 % meetings te laat begonnen % meetings uitloop 

XT4 38% 0% 

NXT 38% 0% 

NXE 63% 50% 

Totaal 46% 17% 

 

 

Concluderend is er te zien dat er aan geen van de regels consequent gehouden wordt. Het kan zijn 

dat het niet aan de regels houden, de reden is dat de meetings niet efficiënt verlopen. De regels zijn 

opgesteld om de meetings zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het is daarom belangrijk dat er 

wel aan de regels gehouden wordt. Het zijn geen moeilijke regels om na te leven, maar ze maken de 

meetings wel efficiënter. 

3.2.2 De agenda 

Er is geobserveerd of alle agendapunten besproken worden tijdens de whiteboardmeeting. De 

agenda bestaat uit negen punten en is voor elke whiteboardmeeting hetzelfde. De norm is dat alle 

agendapunten elke meeting besproken worden. Bij het opstarten van het project ‘Werkplek van de 

toekomst’ is vastgesteld dat deze onderwerpen elke dag besproken moeten worden om de doelen 

van het project te halen. 

1. Productieplan op dag niveau 

Het bespreken van het productieplan op dag niveau wordt vooral gedaan in whiteboardmeeting 1, 

waarbij wordt genoteerd op het whiteboard op welke dag verwacht wordt dat een processtap klaar 

zal zijn. Dit geeft ook overzicht over waar de monteurs die dag mee bezig zijn, waardoor de 

deelnemers van whiteboardmeeting 2 kunnen zien wat de planning van de dag is. In 

whiteboardmeeting 2 wordt vooral het productieplan op week niveau besproken; welke modules die 

week klaar zullen zijn en verzonden kunnen worden naar de klant. Ook wordt er gekeken of de 

productieplanning nog haalbaar is en of de leverancier ingelicht moet worden over vertragingen in 

de productie. Dit punt wordt altijd besproken. 

2. Kwaliteit/milieu/arbo/ziekte/bezetting 

Dit agendapunt gaat over de cleanroom. Hierbij moet de productieleider een update geven over de 

monteurs in de cleanroom. Dit wordt zelden gedaan. Uit observaties is wel geconstateerd dat de 

deelnemers van whiteboardmeeting 2 vaak al op de hoogte waren van de situatie in de cleanroom. 
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 Kwaliteit wordt besproken in de vorm van issues; als de kwaliteit van een onderdeel niet 

goed is, wordt er een afkeurrapport geschreven, waar een actie voor de kwaliteitsmanager 

van whiteboardmeeting 2 uit voort komt. 

 Tijdens de observatieperiode is de inrichting van de cleanroom veranderd. Dit had veel 

invloed op de werkplekken van de monteurs en daarmee het mileu in de cleanroom. Hier is 

in whiteboardmeeting 1 aandacht aan besteed, maar in whiteboardmeeting 2 niet. Nadat 

iedereen gewend was geraakt aan de nieuwe indeling is het mileu verder niet meer 

besproken. 

 Tijdens de observatieperiode is het onderwerp arbo nooit ter sprake gekomen. 

 Er wordt wel gemeld als er veel zieken zijn in de cleanroom, dit heeft namelijk directe 

invloed op de dagplanning. Er is geobserveerd dat het niet nodig was de ziektegevallen te 

bespreken, omdat alle deelnemers hier voor de meeting al van op de hoogte waren.  

 Er wordt niet consequent bij elke meeting verteld wat de bezettingsgraad in de cleanroom is 

en of er nieuwe ziektegevallen zijn. 

3. Bespreken QT-verstoringen inclusief te nemen acties 

QT-verstoringen zijn de verstoringen op gebied van kwaliteit en techniek.  

Kwaliteitsverstoringen zijn als een product of onderdeel zodanig beschadigd is, waardoor die niet 

meer aan de eisen voldoet en niet gebruikt kan worden. Deze beschadigingen kunnen komen 

doordat een monteur het product of onderdeel heeft beschadigd nadat het product of onderdeel uit 

de verpakking is gehaald. De beschadigingen kunnen ook al zijn opgetreden bij de leverancier. De 

taak van de kwaliteitsverantwoordelijke is om uit te zoeken waar de beschadiging vandaan kwam en 

ervoor te zorgen dat het product of onderdeel weer wordt aangevuld in de cleanroom. 

 

Een techniek verstoring is een storing in de fabricage of montage van onderdelen, waardoor de 

onderdelen niet meer in elkaar passen of niet werken zoals ze zouden moeten werken. De actie die 

hieruit volgt is vaak dat een onderdeel aangepast moet worden, dus een ander onderdeel bij de 

leverancier bestellen of een onderdeel moet anders geproduceerd worden. 

 

In zowel whiteboardmeeting 1 als whiteboardmeeting 2 worden deze verstoringen altijd besproken. 

In whiteboardmeeting 1 worden deze verstoringen aangekaart door de monteurs en in 

whiteboardmeeting 2 worden acties gekoppeld aan deze verstoringen. De verstoringen in kwaliteit 

zijn voor de Supplier Quality Engineer en de verstoringen in techniek zijn voor de Factory Engineer. 

Het whiteboard zorgt er vooral voor dat deze verstoringen worden besproken, omdat de monteurs 

de verstoringen op het bord zetten in meeting 1 en meeting 2 het bord als leidraad gebruikt van de 

meeting. 

4. Benoemen en bespreken manco’s inclusief te nemen acties 

Manco betekent dat er materiaal niet aanwezig is. Dit kan verschillende redenen hebben: 

 Het materiaal is nog niet gepickt uit het magazijn; 

 Het materiaal is nog in de wasstraat; 

 De leverancier heeft het materiaal nog niet geleverd; 

 Er was een afkeur geschreven en het nieuwe materiaal is nog niet ontvangen; 

 Het materiaal is gebruikt voor een andere module, omdat deze prioriteit had. 
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Het bespreken van de manco’s wordt altijd gedaan, omdat deze problemen ook voortkomen uit 

whiteboardmeeting 1 en daardoor weergegeven op het whiteboard. 

5. Terugkoppeling status lopende acties 

In whiteboardmeeting 1 wordt de terugkoppeling besproken als deze is geweest. De verstoringen die 

op het bord staan worden besproken en als de verstoring is opgelost wordt deze van het bord 

gehaald. 

In whiteboardmeeting 2 wordt de terugkoppeling niet structureel besproken. Dit resulteert in acties 

die niet opgepakt zijn, ook vergeten worden. Echter, als een verstoring voor langere tijd op het bord 

staat wordt er wel om terugkoppeling gevraagd.  

6. Bespreken klachten van de klant 

Zowel als in whiteboardmeeting 1 als in whiteboardmeeting 2 wordt dit agendapunt niet besproken. 

Er moet gekeken worden of dit agendapunt wel in deze meetings thuishoort.  

7. Bespreken nieuwe of gewijzigde producten 

Dit is net als de bij de klachten van de klant, geen standaard punt in elke meeting. In de periode van 

observaties is dit agendapunt in vier vormen voorgekomen: 

1. Een gewijzigde methode in assemblage; 

2. Initiëren dat een product gewijzigd moet worden; 

3. Hoe een wijziging doorgevoerd moet worden; 

4. Een onderdeel moet anders besteld worden bij de leverancier. 

Dit agendapunt wordt dus alleen besproken als er iets over valt te bespreken. De norm dat dit punt 

elke meeting besproken moet worden, wordt niet gehaald. 

8. Bespreken VC-NC 

VC zijn de uren die gepland staan voor hoe lang het zal duren om een processtap te voltooien. NC 

zijn de uren die geklokt zijn op een processtap. Deze uren worden weergegeven op het whiteboard. 

De NC uren mogen niet hoger uitvallen dan de VC uren, dit betekent uitloop in de productieplanning. 

Tijdens alle meetings die zijn geobserveerd zijn deze VC-NC uren geen enkele keer besproken. Er kan 

geconstateerd worden dat dit agendapunt niet relevant is voor de whiteboardmeetings. Als deze 

uren heel hoog uitvallen komt dit door de verstoringen die zijn opgetreden bij de processtap en deze 

verstoringen worden wel altijd besproken. 

9. Initiëren en bespreken verbeterprojecten 

In de geobserveerde meetings is het één keer voorgekomen dat dit agendapunt werd besproken. Bij 

een processtap waar kabels gemonteerd werden, kwam het voor dat de kabels om gedraaid werden 

en zo aan de verkeerde kant gemonteerd werden. Een simpel verbeterproject hiervoor was om 

stickers te plakken op de onderdelen zelf hoe ze gemonteerd moeten worden, zodat dit niet meer 

fout kan gaan. Dit verbeterproject was bedacht door een deelnemer van de meeting en deze 

deelnemer droeg dit als mededeling aan in de meeting. Echter valt dit voorbeeld ook onder 

‘bespreken nieuwe of gewijzigde producten’, wat betekent dat dit punt niet besproken wordt. 
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Concluderend is te zien dat maar vier agendapunten consequent besproken worden. Deze 

agendapunten worden besproken, omdat deze worden weergegeven op het whiteboard. Ook blijkt 

dat er te veel agendapunten zijn voor een meeting die een kwartier duurt. Er is geconstateerd dat de 

agenda die opgesteld is voor de whiteboardmeetings niet geschikt is voor de uitvoering van de 

meetings. 

3.3 In welke mate spelen de factoren gevonden in de literatuur een 

rol in meetings van VDL ETG?  

Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 kunnen de factoren onderverdeeld worden in drie componenten. 

Deze componenten zijn inhoud, interactie en structuur. Aan de hand van deze drie componenten 

worden de factoren beschreven, die de effectiviteit van de whiteboardmeetings van VDL ETG 

bepalen. Met behulp van hoofdstuk 3.2 wordt er gekeken in hoeverre de effectiviteitsfactoren terug 

te vinden zijn bij de whiteboardmeetings 2 van VDL ETG, om erachter te komen of deze factoren de 

oorzaak zijn van de problemen bij de whiteboardmeetings. 

3.3.1 Inhoud 

Er zijn bij de component ‘inhoud’, vier factoren in de literatuur gevonden, namelijk; (i) een duidelijk 

gedefinieerd doel voor de meeting, (ii) een vooraf opgestelde agenda, (iii) niet te veel agendapunten 

en (iv) een (tijdsgebonden) samenvatting van de meeting. Hieronder wordt per factor beschreven 

hoe deze is geobserveerd bij de meetings van VDL ETG.  

 

Een duidelijk gedefinieerd doel van de meeting 

Bij het opstarten van het project ‘Werkplek van de toekomst’ is er een aantal doelen opgesteld, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. Er zijn doelen opgesteld voor het project zelf, maar bij het vormgeven 

van de whiteboardmeetings zijn er ook doelen gedefinieerd voor de meetings zelf. Dit zijn (i) de 

voortgang van de productie te bespreken, (ii) problemen aankaarten, (iii) het opvolgen van acties en 

(iv) verbeteringen te initiëren. Deze doelen zijn vooraf gecommuniceerd aan de deelnemers van de 

meeting en zijn elke dag hetzelfde voor de meetings.  

 

Een vooraf opgestelde agenda 

Bij het opzetten van de whiteboardmeetings van VDL ETG is er een agenda opgesteld die geldt voor 

alle meetings. Deze agenda is in hoofdstuk één en twee al behandeld. De agenda bestaat uit losse 

punten, er zit geen structuur in de agenda. In hoofdstuk twee is besproken dat de agenda wel 

bestaat, maar tijdens de meetings niet fysiek aanwezig is, omdat ook deze, net als de doelen, elke 

dag hetzelfde is voor de meetings.  

 

Niet te veel agendapunten 

De agenda voor de dagelijkse whiteboardmeeting bestaat uit negen agendapunten. Elke meeting 

zou vijftien minuten moeten duren. In hoofdstuk twee is besproken dat niet alle agendapunten elke 

meeting besproken worden en er is geconstateerd dat dit komt omdat het te veel agendapunten zijn 

voor de lengte van de meeting. 

 

Een (tijdsgebonden) samenvatting van de meeting 
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De agenda die is opgesteld voor de meeting omvat alleen de punten die besproken moeten worden, 

er is geen tijdspad gedefinieerd. Tijdens de meeting is er niemand die bijhoudt welke agendapunten 

er besproken worden, wat er besproken wordt bij de agendapunten of hoe lang een agendapunt 

besproken wordt. Een (tijdsgebonden) samenvatting van de meeting ontbreekt bij de 

whiteboardmeetings van VDL ETG. 

 

Van de vier factoren gevonden voor de component inhoud zijn er twee factoren die verbetering 

kunnen gebruiken; de hoeveelheid agendapunten en een (tijdsgebonden) samenvatting van de 

meeting. De factoren staan in verband met elkaar. De agenda moet opgesteld worden aan de hand 

van het doel. Bij het verbeteren van de twee factoren moet er daarom wel gekeken worden naar de 

factoren die wel aanwezig zijn bij de meetings van VDL ETG. 

3.3.2 Interactie 

De factoren die gevonden zijn in de literatuur bij de component interactie zijn; (i) duidelijk 

gedefinieerde rollen, (ii) overweeg de deelnemers, (iii) alle deelnemers dragen bij en hebben een 

connectie met het doel van de meeting en (iv) input van alle deelnemers. Er wordt nu per factor 

beschreven hoe deze is geobserveerd bij de meetings van VDL ETG. 

 

Duidelijk gedefinieerde rollen 

Binnen de meetings van VDL ETG is er één duidelijke rol gedefinieerd, de voorzitter. De deelnemers 

van de meeting zijn geselecteerd op hun functie binnen het bedrijf en de rol van de voorzitter is 

toegewezen aan een van deze functies. De voorzitters van de meetings zijn: 

 Whiteboardmeeting 1: de productieleider; 

 Whiteboardmeeting 2: de realisatie manager. 

In het geval van de meetings bij VDL ETG betekent ‘duidelijk gedefinieerde rollen’ dat de 

voorzittersrol is toegewezen aan een deelnemer. Bij de meetings van VLD is de voorzittersrol om het 

gesprek te leiden, verder krijgt de voorzitter zelf ook verantwoordelijkheden toegewezen, net als de 

andere deelnemers van de meeting. Voor het doel van de meetings zijn de rollen goed gedefinieerd 

van de meeting. 

 

Overweeg de deelnemers 

De deelnemers moeten goed overwogen worden, zodat ze allemaal betrokken zijn bij het 

besluitproces. De deelnemers zijn allemaal betrokken bij het besluitproces van de meeting, door de 

driesplitsing in de whiteboardmeetings. In whiteboardmeeting 1 worden alleen besluiten genomen 

waar de vakmannen en de productieleider iets over te zeggen hebben. Als er een besluit is waar de 

deelnemers van whiteboardmeeting 1 niet bij betrokken zijn of geen besluit over kunnen nemen, 

schuift deze door naar whiteboardmeeting 2. Als er tijdens whiteboardmeeting 2 een besluit naar 

voren komt waarbij de deelnemers van whiteboardmeeting 2 niet betrokken zijn of waar zij geen 

besluit over kunnen nemen, schuift dit besluit door naar whiteboardmeeting 3. De structuur is zo 

opgesteld, omdat er geen besluit is waar de deelnemers van whiteboardmeeting 3 geen besluit over 

kunnen nemen. De deelnemers van whiteboardmeeting 3 zijn de toplaag van deze structuur.  

 

Alle deelnemers dragen bij en hebben een connectie met het doel van de meeting  

Zoals hierboven aangegeven, zijn de deelnemers van de meetings geselecteerd op hun functie. Er is 
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goed nagedacht voor welke functies binnen het bedrijf de meetings relevant zijn, op basis van wat er 

besproken moet worden bij de meetings. Alle deelnemers hebben dus een connectie met het doel 

van de meeting, wat de deelnemers ook uitdragen, zoals geobserveerd in de meetings. De 

verschillende functies die bij de whiteboardmeetings zitten zijn beschreven in Hoofdstuk 1.4. 

 

Zorg dat iedereen input levert 

Deze factor wordt per whiteboardmeeting besproken, omdat de dynamiek van de verschillende 

whiteboardmeetings anders is door het aantal deelnemers en wat er besproken wordt. 

 

Whiteboardmeeting 1: 

Bij deze meeting zit de productieleiding en een aantal monteurs. Tijdens de meeting wordt de 

planning per processtap besproken (zie hoofdstuk 1). Elke monteur representeert een processtap. Bij 

het langsgaan van de processtappen geven alle monteurs om en om een update hoe hun team 

ervoor staan, wat hun planning is en of zij materiaal missen of tegen een ander probleem aanlopen. 

Zij geven deze update aan de productieleider die weer verantwoordelijk is voor monitoren van de 

algehele productieplanning. In de observaties is gebleken dat inderdaad alle deelnemers van de 

meeting input leveren. 

 

Whiteboardmeeting 2: 

De deelnemers van whiteboardmeeting 2 zijn geselecteerd, omdat ze allemaal verantwoordelijk zijn 

voor het oplossen van een bepaald soort probleem. Alle problemen die kunnen voorkomen in de 

cleanroom zijn categoriseerbaar onder de volgende noemers: Technische problemen, logistieke 

problemen en kwaliteitsproblemen. Uit de observaties is gebleken dat alle deelnemers hun input 

leveren aan de meetings. 

 

Alle factoren onder het component interactie zijn geobserveerd bij de meetings van VDL ETG. Dit 

betekent dat de focus bij het verbeteren van de meetings niet gelegd wordt op de interactie, maar 

op de inhoud en de structuur. 

3.3.3 Structuur 

In de literatuur zijn de volgende vier factoren gevonden die passen binnen de component structuur; 

(i) monitor de planning, (ii) begin en eindig op tijd, (iii) de follow-up en (iv) de preplanning. Er wordt 

nu per factor beschreven hoe deze is geobserveerd bij de meetings van VDL ETG. 

 

Monitor de planning, hanteer harde tijdsrestricties 

Zoals bij de component inhoud is beschreven, is er wel een agenda voor de meeting, maar deze is 

niet tijdsgebonden. Tijdens de meeting wordt er ook geen planning gemaakt hoe de tijd van de 

meeting ingevuld zal worden. Doordat er geen planning is voor de meetings, kan deze ook niet 

gemonitord worden en zijn er geen harde tijdsrestricties mogelijk. Dit geldt voor alle 

whiteboardmeetings van VDL ETG. De agenda staat voor elke meeting al vast, dus de planning van 

de meeting kan ook voor elke meeting hetzelfde zijn. Dit geldt voor zowel meeting 1 als meeting 2. 
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Begin op tijd, eindig op tijd. 

Een van de regels voor de whiteboardmeetings opgesteld door VDL ETG is ‘de meeting start exact op 

het genoemde tijdstip’, in hoofdstuk twee zijn de observaties van deze regel al omschreven en bleek 

dat bijna 50% van de meetings niet op tijd beginnen en 50% van de laatste whiteboardmeetings van 

de dag uitloopt. 

 

Follow-up 

Tijdens de meeting moeten er duidelijke acties gedefinieerd worden die na de meeting opgevolgd 

moeten worden. Een ander deel van de follow-up is dat de meetingleider moet controleren of de 

acties daadwerkelijk opgevolgd worden. Het kernprobleem van dit onderzoek is dat de acties niet 

worden vastgelegd, waardoor ze niet meteen worden opgepakt en er geen controle mogelijk is. Deze 

factor heeft verbetering nodig bij de meetings van VDL ETG. 

 

Preplanning 

Alle meetings staan sinds het begin van de start van het project ‘Werkplek van de Toekomst’ vast. 

Elke ochtend worden de meetings gehouden op vaste tijdstippen. Preplanning is een factor die dus 

wel een rol speelt, maar waar geen aandacht meer aan besteed hoeft te worden, omdat de 

meetings vast staan, voor zo lang VDL ETG deze meetings blijft houden. 

 

Van de factoren binnen de component structuur is er maar één factor die aanwezig is bij de 

meetings van VDL ETG, namelijk de preplanning. Er zal dus meer focus gelegd moeten worden op de 

component structuur om de meetings van VDL ETG te verbeteren, waarbij gekeken moet worden 

naar de factoren; monitor de planning, begin en eindig op tijd en follow-up. Zonder structuur zullen 

de meetings chaotisch blijven, wordt er niet bijgehouden wat er besproken wordt en zal dit niet te 

achterhalen zijn, waardoor acties niet uitgevoerd worden en de whiteboardmeetings ineffectief 

blijven. 

3.4 Conclusies 

Om een effectieve en efficiënte meeting te voeren, moeten de drie componenten: inhoud, interactie 

en structuur, in balans zijn. Bij de meetings van VDL ETG is slecht één component sterk aanwezig, 

interactie. Binnen de componenten inhoud en structuur is er veel ruimte voor verbetering. Er zijn vijf 

factoren waar vooral op gelet moet worden: 

 Hoeveelheid agendapunten; 

 Een (tijdsgebonden) samenvatting; 

 Monitor de planning; 

 Begin & eindig op tijd; 

 Follow-up. 

In het volgende hoofdstuk wordt er gezocht in de literatuur naar methodes die ervoor zorgen dat 

deze factoren verbeterd worden bij de meetings van VDL ETG. 
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Hoofdstuk 4 – Structuurmethodes voor dagelijkse 

meetings 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methodes de literatuur geeft om meetings effectiever en 

efficiënter te maken. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.1. Nadat deze methodes in kaart zijn 

gebracht, wordt in paragraaf 4.2 gekeken hoe deze methodes toegepast kunnen worden om de vijf 

effectiviteitsfactoren gevonden in hoofdstuk 3 te verbeteren bij de whiteboardmeetings 2 van VDL 

ETG.  

4.1 Welke methodes zijn beschikbaar om dagelijkse meetings effectiever en efficiënter te laten 

verlopen? 

4.2 Welke methodes gevonden in de literatuur kunnen gebruikt worden om de meetings bij VDL ETG 

effectieven en efficiënter te laten verlopen? 

4.1 Welke methodes zijn beschikbaar om dagelijkse meetings 

effectiever en efficiënter te laten verlopen? 

Om de meetings effectiever en efficiënter te laten verlopen, wordt er in de literatuur gezocht naar 

methodes die hierbij helpen. Door op zoek te gaan naar structuur methodes kan gekeken worden 

hoe deze zijn toe te passen op de whiteboardmeetings van VDL ETG. 

 

Liane Davey (2016) beschrijft vijf stappen om een betere meeting-structuur te creëren: 

1. Als eerst, definieer het werk van het team; focus op de punten waar het hele team iets over 

te zeggen heeft.  

2. Verdeel de punten in verschillende categorieën, zo kunnen de meetings worden verdeeld op 

categorie; meetings verliezen efficiëntie als ze verschillende soorten discussies omvatten. 

Een meeting zal meer structuur krijgen als discussies worden opgesplitst in categorieën.  

3. Stel vast met welke frequentie elke categorie besproken moet worden. 

4. Bepaal de lengte van de verschillende meetings. 

5. Plan een ‘overflow’; dit is een vaste plek in de agenda voor onderwerpen die niet tijdens een 

meeting besproken konden worden. Zo zullen minder belangrijke onderwerpen verschoven 

worden naar deze overflow meeting en zullen de gewone meetings niet afgeraffeld worden, 

om te zorgen dat alles besproken wordt. 

 

Deze stappen zeggen dat niet alle onderwerpen en discussies in dezelfde soort meetings thuishoren. 

Sommige onderwerpen moeten dagelijks kort besproken worden en andere worden in een 

tweewekelijks overleg besproken waar meer tijd voor gepland is. Vanaf nu wordt er gekeken naar 

dagelijkse meetings, omdat de meetings bij VDL ETG elke dag plaatsvinden. Davey (2016) beschrijft 

dagelijkse meetings als ‘operational meetings’. + 

In de operational meetings moet de informatie besproken worden om de afdeling goed te laten 

draaien. Deze informatie moet efficiënt aangedragen, besproken en opgelost worden. Hierbij is het 

van belang dat de teamleider duidelijk aangeeft wat de doelen zijn van de operational meeting en 

geen andere onderwerpen op de agenda toelaat. Een operational meeting is bedoeld om (i) de 

teamleden te voorzien van up-to-date informatie om hun afdeling effectief te runnen, (ii) 
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verschillende perspectieven te verkrijgen en (iii) te identificeren van opkomende problemen tussen 

afdelingen en om actieplannen af te stemmen en duidelijke verantwoordelijkheid te creëren voor 

acties.  

 

De agenda van de meeting moet volgens Davey (2016) als volgt zijn; Begin de meeting met een 

introductie van de teamleider. Vervolgens is er ruimte voor een ronde waarin iedereen opkomende 

issues en prioriteiten kan aankaarten. Breng in kaart welke issues een teamdiscussie vereisen. Deze 

issues zullen de agenda zijn voor de rest van de meeting.  

Zet een timer wanneer 10% van de tijd over is, gebruik deze tijd om de acties te bespreken die zijn 

voortgekomen uit de issues en bepaal de agenda voor de overflow meeting. Deze discipline aan het 

einde van de meeting zal zorgen voor een betere uitvoering van de acties. 

 

Mason Hale (2015) beschrijft 3 stappen om een operations meeting van ‘wasteful to winning’ te 

krijgen.  

1. Stel een vaste agenda op; bij vaste dagelijkse meetings bespreek je elke keer dezelfde 

punten. Er kan dus één agenda opgesteld worden voor een heel kwartaal, half jaar of zelfs 

jaar. Stel de agenda op aan de hand van de corporate business goals en hoe te meten is of 

deze goals zijn behaald.  

2. Stop met vragen naar voorbereide verslagen. In plaats daarvan stel deze twee vragen:  

i. Ben je nog op schema om het doel te behalen? 

ii. Wat vind je van de kwaliteit van het gedane werk tot nu toe? 

3. Uit deze simpele vragen zullen duidelijke acties voortkomen voor het hele team. 

4. Follow-up na de meeting. De teamleider moet de acties vastleggen die uit de discussies zijn 

voortgekomen en deze opvolgen om er verzekerd van te zijn dat ze zijn uitgevoerd. 

 

Ken Schwaber en Jeff Sutherland (2017) hebben een framework ontworpen voor het ontwikkelen, 

bezorgen en onderhouden van complexe producten. Dit framework heet Scrum. Zij geven Scrum de 

volgende definitie: 

“Scrum (zn.): Een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen aanpakken en 

tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten opleveren met de hoogst mogelijke 

waarde.”  

 

‘Scrum maakt de relatieve doeltreffendheid van jouw product management en werktechnieken 

inzichtelijk zodat je continu het product, het team en de werkomgeving kunt verbeteren. 

Het Scrum raamwerk bestaat uit Scrum Teams en hun bijbehorende rollen, gebeurtenissen, 

artefacten en regels. Elk onderdeel binnen het raamwerk dient een specifiek doel en is essentieel 

voor het gebruik en succes van Scrum.’8 

 

Scrum beschrijft ook dagelijkse meeting, die zij ‘daily scrums’ noemen. Dit is een 15-minuten 

durende meeting waarin het team een plan opstelt voor de komende 24 uur. Deze meeting wordt 

elke dag op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats. De structuur van deze meetings draait om het 

behalen van de doelen en kan zijn in de vorm van vragen of discussiepunten. De daily scrums draaien 

om de volgende drie vragen: 

1. Wat heb ik gedaan sinds de laatste meeting? 

2. Wat ga ik doen tot de volgende meeting? 
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3. Welke obstakels zie ik die mij belemmeren het doel te behalen? 

 

Ian Haines (2017) zegt dat de daily stand-up, gebaseerd op de daily scrum, essentieel is en een van 

de opstapjes naar het succes van Scrum is geweest, omdat het de ontwikkelingsteams doelgericht en 

efficiënt houdt. 

Het idee van de Daily stand-up is een korte (ongeveer 15 minuten) meeting die staand gehouden 

wordt. Haines geeft tips hoe men deze meetings efficiënt kan uitvoeren door eenvoudige stappen 

toe te passen: 

 Blijf de hele meeting staan 

Door het discomfort van het staan is iedereen gefocust de meeting kort te houden. 

 De drie vragen regel (die hierboven zijn benoemd) 

Hierbij is de laatste vraag de belangrijkste en zou de meeste tijd aan besteed moeten 

worden. 

 Maak je projectmanagement tool zichtbaar 

Het is essentieel dat het team een eenvoudige manier heeft om taken te bekijken; wat er is 

afgerond en wat langer duurt dan verwacht. 

 Zet je focus op samenwerking 

Zorg ervoor dat alle informatie die gecommuniceerd wordt in de meeting van waarde is voor 

alle deelnemers 

 Plan voor je team 

‘Consistency is key’ Zorg dat er routine is in de meetings. 

 Vermijd het aanleren van slechte gewoontes 

o Wachten op te laatkomers 

o Nieuwe ideeën (dit valt niet onder de drie vragen) 

o Niet afdwalen (tijdslimiet per spreker zetten?) 

o De stand-ups zijn niet bedoeld als de enige vorm van de communicatie binnen het 

team, bewaak de inhoud van de meeting 

 

In de volgende paragraaf zullen de gevonden methodes besproken worden, hoe deze toegepast 

kunnen worden in de meetings van VDL ETG en op welke effectiviteitsfactoren deze methodes 

invloed hebben. 
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4.2 Welke methodes gevonden in de literatuur kunnen gebruikt 

worden om de meetings bij VDL ETG effectieven en efficiënter te 

laten verlopen? 

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke factoren die de effectiviteit van een meeting 

beïnvloeden bij VDL ETG verbeterd moeten worden. De gevonden factoren zijn; (i) de hoeveelheid 

agendapunten, (ii) een (tijdsgebonden) samenvatting van de meeting, (iii) begin en eindig op tijd en 

(iv) de follow-up. Aan de hand van de gevonden literatuur zal gekeken worden hoe de factoren 

verbeterd kunnen worden bij de whiteboardmeetings 2 van VDL ETG. 

 

(i) Hoeveelheid agendapunten 

Liane Davey (2016) [6] beschrijft vijf stappen om een betere meeting structuur te creëren. Wat deze 

stappen zeggen, is dat niet alle onderwerpen en discussies in dezelfde soort meetings thuishoren. 

Sommige onderwerpen moeten dagelijks kort besproken worden en andere worden in een 

tweewekelijks overleg besproken waar meer tijd voor gepland is.  

VDL ETG moet deze methode toepassen om de agendapunten die zijn opgesteld voor de 

whiteboardmeetings te reflecteren en te onderzoeken of al deze punten in de whiteboardmeeting 

thuishoren of dat er een extra meetings wekelijks of misschien wel maandelijks gepland moeten 

worden om bepaalde punten in te bespreken. In hoofdstuk 2.2 is besproken welke agendapunten 

besproken werden in de geobserveerde meetings. In Tabel 5 staan de agendapunten benoemd, of 

deze veel besproken worden in de whiteboardmeetings en of deze op de agenda moeten blijven 

staan. 
Table 5 – Agendapunten 

Agendapunt Regelmatig besproken? Conclusie 

Bespreken productieplan op dag 
niveau 

Elke meeting Wel op de agenda 

Kwaliteit/milieu/Arbo/ziekte/bezetting Zelden Niet op de agenda 

Bespreken QT verstoringen incl. te 
nemen acties 

Elke meeting Wel op de agenda 

Benoemen en bespreken manco’s incl. 
te nemen acties 

Elke meeting Wel op de agenda 

Terugkoppeling status lopende acties Wanneer van toepassing Wel op de agenda 

Bespreken klantenklachten Nooit Niet op de agenda 

Bespreken nieuwe of gewijzigde 
producten 

Wanneer van toepassing Niet op de agenda 

Bespreken VC-NC Nooit Niet op de agenda 

Initiëren en bespreken 
verbeterprojecten 

Nooit Niet op de agenda 

 

Er blijven dus vier agendapunten over: 

1 Bespreken productieplan op dag niveau 

2 Bespreken QT-verstoringen inclusief te nemen acties 

3 Benoemen en bespreken manco’s incl. te nemen acties 

4 Terugkoppeling status lopende acties 
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De theorie van Davey (2016) geeft een standaard agenda, die voor elke operational meeting 

hetzelfde moet zijn. De drie van de vier agendapunten die over zijn gebleven na de selectie, vallen 

precies onder deze standaard agenda: 

1 De meeting zou moeten beginnen met een inleiding van de teamleider, waarna iedereen 

opkomende issues en prioriteiten kan aankaarten; bespreken productieplan. 

2 De issues en prioriteiten die een discussie vereisen vormen de rest van de agenda van de 

meeting; bespreken QT-verstoringen en manco’s 

3 Als er nog 10% van de tijd over is, moeten de acties besproken worden die voortkomen uit deze 

issues en prioriteiten; te nemen acties naar aanleiding van de verstoringen en acties. 

Hierbij moet de terugkoppeling en status van de lopende acties nog toegevoegd worden, wat 

eigenlijk valt onder het bespreken van verstoringen en manco’s, als dezelfde verstoringen of 

manco’s als de dag ervoor worden besproken, hebben deze een status update nodig. 

 

Hale (2015) zegt dat de agenda vastgesteld moet worden voor alle dagelijkse meetings van het hele 

kwartaal of zelfs jaar. Hij versimpelt de agenda in twee vragen die standaard zijn voor alle dagelijkse 

meetings tot in de verre toekomst: 

1. Ben je nog op schema om je doel te behalen?  

Dit omschrijft de agenda punten één tot en met drie. 

2. Wat vind je van de kwaliteit van het gedane werk tot nu toe? 

Dit omschrijft agendapunt 4. 

 

Het Scrum raamwerk (2017) gebruikt bij hun ‘daily scrums’ zelf geen agenda; deze meetings draaien 

om drie vragen die alles omvatten wat in een dagelijkse meeting besproken zou moeten worden. 

Uit observatie blijkt dat precies deze drie vragen besproken worden bij de whiteboardmeetings 1, 

onder de volgende agendapunten: 

Wat heb ik gedaan sinds de laatste meeting? 

 Terugkoppeling status lopende acties 

Wat ga ik doen tot de volgende meeting? 

 Bespreken productieplan op dagelijks niveau 

Welke obstakels zie ik die mij belemmeren het doel te behalen? 

 Bespreken QT-verstoringen incl. te nemen acties 

 Benoemen en bespreken manco’s incl. te nemen acties 

Whiteboardmeeting 2 moet dezelfde structuur gaan aannemen, zodat deze agendapunten elke dag 

structureel worden besproken. Omdat de input van whiteboardmeeting 2, de uitkomst van 

whiteboardmeeting 1 is, zal de agenda er als volgt uit komen zien: 

Wat heb ik gedaan sinds de laatste meeting? 

 Terugkoppeling status lopende acties 

Wat ga ik doen tot de volgende meeting? 

 Bespreken QT-verstoringen incl. te nemen acties 

 Benoemen en bespreken manco’s incl. te nemen acties 

Welke obstakels zie ik die mij belemmeren het doel te behalen? 

 Eventuele belemmeringen bij de te nemen acties 
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Alle gevonden theorieën zeggen eigenlijk hetzelfde; houdt de agenda zo simpel mogelijk, stel 

duidelijke vragen die precies omvatten wat er besproken moet worden tijdens een dagelijkse 

meeting. Hierbij zijn de vragen uit het Scrum raamwerk (2017)8 het best omvattend en is dit de 

methode die VDL ETG moet toepassen op de whiteboardmeetings, met de selectie die is gevonden 

naar aanleiding van de theorie van Davey (2016). 

 

Een (tijdgebonden) samenvatting 

Er is geen duidelijke theorie gevonden hoe de dagelijkse meeting het best samengevat kan worden. 

Hale (2015) zegt over de follow-up van de meeting dat de teamleider de acties moet vastleggen die 

uit de discussie zijn voortgekomen en deze moet opvolgen. Dit betekent bij VDL ETG dat de 

voorzitter van de meeting hier verantwoordelijk voor wordt. Zoals Davey’s (2016) theorie al aangaf, 

moet de laatste 10% van de tijd hieraan besteed worden. Zo wordt de meeting aan het einde 

samengevat in de vorm van de acties, is er tijd om de acties toe te wijzen aan de verschillende 

deelnemers en zijn de acties makkelijker te monitoren. 

Deze methode is makkelijk toe te passen en zal zeker van nut zijn bij de whiteboardmeetings van 

VDL ETG. In de planning van de whiteboardmeetings moet worden opgenomen dat de laatste paar 

minuten de acties worden samengevat en worden toegewezen aan de deelnemers van de meeting. 

Het is hierbij de taak van de voorzitter om de planning te volgen. 

 

Monitor de planning 

Om de planning te kunnen monitoren, moet er een planning zijn, die op dit moment ontbreekt bij de 

whiteboardmeetings van VDL ETG. De planning bestaat uit een duidelijke tijdsgebonden agenda van 

de meeting. Hierdoor zal de tijd van de meeting beter benut worden, discussies zullen meer to the 

point zijn en er is geen ruimte om af te dwalen. Ook wordt hierbij gewaarborgd dat alle punten op de 

agenda besproken worden. De methodes die helpen bij het opstellen van de agenda zijn beschreven 

onder ‘hoeveelheid agendapunten’. 

 

Begin op tijd, eindig op tijd 

Deze factor is ook één van de regels die zijn opgesteld voor de whiteboardmeetings van VDL ETG. 

Het is de taak van de leider om de planning en daarbij de begin- en eindtijden van de meeting te 

monitoren. Ian Haines (2017) geeft als suggestie de meeting staand te houden. Zo blijft de focus bij 

de meeting, omdat de deelnemers een actieve houding hebben. Het staan zorgt er ook voor dat de 

deelnemers niet willen dat de meeting uitloopt, waardoor discussies to the point zullen blijven.  

 

Follow-up 

De follow-up gaat over het monitoren van de acties die na de meeting uitgevoerd moeten worden. 

Haines (2017) zegt om dit te kunnen doen, de management tool zichtbaar moet zijn. Door de 

lopende acties zichtbaar te maken voor iedereen, is het duidelijk welke acties snel worden afgerond 

en welke langer duren dan verwacht. Mason Hale (2015) zegt dat het de taak van de teamleider is de 

acties vast te leggen die uit de discussie voortkomen en dat de teamleider degene is die de acties 

moet monitoren na de meeting. 

Bij de whiteboardmeeting van VDL ETG is dit minder goed toe te passen, omdat de voorzitter van de 

meeting zelf ook acties toegewezen krijgt en deze ook gemonitord moeten worden. In hoofdstuk 5 

zal verder worden doorgegaan op de verantwoordelijkheid van de deelnemers van de meeting en 

hoe follow-up het beste kan verlopen. 
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4.3 Conclusies 

Aan de hand van de factoren is gezien dat veel methodes toepasbaar zijn op de whiteboardmeetings 

van VDL ETG. 

De agenda moet worden versimpeld naar de drie vragen die de Daily Scrum omschrijft: 

Wat heb ik gedaan sinds de laatste meeting? 

 Terugkoppeling status lopende acties 

Wat ga ik doen tot de volgende meeting? 

 Bespreken productieplan op dagelijks niveau 

Welke obstakels zie ik die mij belemmeren het doel te behalen? 

 Bespreken QT-verstoringen incl. te nemen acties 

 Benoemen en bespreken manco’s incl. te nemen acties 

 

In de laatste paar minuten van de meeting moeten de besproken actie worden herhaald en aan de 

acties een verantwoordelijke worden gekoppeld. Dit moet zichtbaar worden gemaakt op de 

managementtool, die ook gebruikt kan worden om de planning van de meetings te monitoren. 

Als advies wordt meegegeven de meetings staand te houden, om betere focus te houden en de 

meeting op tijd te laten beginnen en te eindigen.  

Door deze combinaties van methodes toe te passen zullen de vier van de vijf effectiviteitsfactoren 

verbeterd worden. In het volgende hoofdstuk wordt nog verder ingegaan op de 

verantwoordelijkheid van de deelnemers van de meeting over hun acties en hoe ook de follow-up 

verbeterd kan worden. 
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Hoofdstuk 5 – Verantwoordelijkheid van de 

deelnemers 

In hoofdstuk 3 en 4 is naar voren gekomen dat het belangrijk is om een follow-up te hebben na de 

meeting. Er werd daar beschreven dat dit de taak is van de leider van de meeting. Uit daily meetings 

komen acties voort die de volgende meeting, dus de volgende dag gedaan moeten zijn. Echter heeft 

de leider van de meeting zelf ook acties die dezelfde dag opgevolgd moeten worden. Het is daarom 

niet efficiënt alle verantwoordelijkheid bij de leider van de meeting te leggen. In de literatuur is 

gezocht naar methodes hoe er meer verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd kan worden bij de 

deelnemers van een meeting en wat een goede manier is om controle te hebben op de acties. 

Hierna wordt gekeken hoe deze methodes toe te passen zijn op de whiteboardmeetings van VDL 

ETG. De volgende twee vragen zullen dit hoofdstuk worden beantwoord: 

5.1 Welke methodes zijn er om mensen meer verantwoordelijkheid te laten voelen voor acties? 

5.2 Welke methodes uit de literatuur kunnen worden toegepast om de deelnemers van de 

whiteboardmeetings meer verantwoordlijkeheid te laten voelen? 

5.1 Welke methodes zijn er om mensen meer verantwoordelijkheid 

te laten voelen voor acties? 

Deze paragraaf geeft het literatuuronderzoek dat is gedaan naar welke methodes er zijn om mensen 

meer verantwoordelijkheid te laten voelen voor acties. Eerst wordt er gekeken naar de 

kwetsbaarheden in verantwoordelijkheid en daarna wordt het ‘Role and Responsibility Charting’ 

uitgelegd. 

5.1.1 Kwetsbaarheden in verantwoordelijkheden 

Om inzicht te krijgen in hoe mensen meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen voor acties, wordt er 

eerst gekeken naar waar het fout kan gaan. Sommerville (2007) beschrijft zes kwetsbaarheden in 

verantwoordelijkheden: 

1. Niet-toegewezen verantwoordelijkheden. 

2. Gedupliceerde verantwoordelijkheid. Dit gebeurt als twee of meer personen van mening zijn 

dat zij de houder van een verantwoordelijkheid zijn. Als zij de verantwoordelijkheid op 

dezelfde manier interpreteren, zal dit slechts resulteren in inefficiëntie. Wanneer de 

verantwoordelijkheid door de personen op een andere manier wordt geïnterpreteerd, kan 

er inconsistente informatie worden gecreëerd, waardoor er problemen kunnen ontstaan.  

3. Niet-gecommuniceerde verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid die wel is 

toegewezen aan een persoon, maar wat de persoon in kwestie niet is gecommuniceerd. 

4. Verkeerd toegewezen verantwoordelijkheid, als de persoon aan wie de 

verantwoordelijkheid is toegewezen die niet over de competentie of middelen beschikt om 

de verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

5. Overbelasting van verantwoordelijkheden. Deze kwetsbaarheid ontstaat als een persoon te 

veel verantwoordelijkheden krijgt toegewezen en niet over de middelen beschikt al deze 

verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen. 
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6. Fragile verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid die kritiek is, maar de persoon die 

de verantwoordelijkheid op zich heeft, krijgt geen back-up toegewezen om de taak over te 

nemen als de houder van de verantwoordelijkheid niet beschikbaar is. Dit is in het bijzonder 

een probleem voor tijdkritische verantwoordelijkheden. 

5.1.2 Role & Responsibility Charting (RACI) 

Michael L Smith and James Erwin (2007) hebben de Role & Responsibility Charting, ook wel RACI 

ontworpen. De definitie van RACI is: ‘Responsibility Charting is een techniek voor het identificeren 

van functionele gebieden waar onduidelijkheden over het proces zijn, de verschillen aan het licht 

brengen en deze oplossen door middel van een multifunctionele samenwerking’.  In Figuur 910 is 

weergeven hoe het RACI-model eruitziet. 

 

 
Figure 9 – RACI-model 

 

Responsibility Charting (RACI) is een techniek die gebruikt wordt om verantwoordelijkheden toe te 

wijzen aan individuelen. Hierbij worden de verantwoordelijkheden niet toegewezen aan personen 

maar aan functies of rollen binnen de organisatie. De theorie achter Responsibility Charting is dat 

managers en supervisors niet verantwoordelijk zijn voor alles binnen hun organisatie. Responsibility 

Charting verzekert dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de persoon die echt 

verantwoordelijk kan worden gehouden voor een specifieke taak. Dit resulteert in dat 

verantwoordelijkheden voor acties bij de meest geschikte laag in de organisatie worden gelegd. 

 

De behoefte van managers en supervisors voor het verduidelijken van rollen en 

verantwoordelijkheden, eindigt niet wanneer het Responsibility Charting proces is voltooid; het is 

een voortdurende activiteit. Managers zouden een ‘zesde zintuig’ moeten verkrijgen om de 
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symptomen van verwarring over verantwoordelijkheden te herkennen en bepalen waar het proces 

herhaald zal moeten worden. 

De symptomen van verwarring over verantwoordelijkheden zijn: 

 Bezorgdheid over wie de beslissingen maakt; 

 Anderen beschuldigen dat ze hun werk niet gedaan krijgen; 

 Werklasten die niet in balans zijn; 

 Gebrek aan actie door slechte communicatie; 

 Vragen over wie wat doet; 

 De ‘wij-zij’-houding; 

 De ‘niet zeker, dus geen actie’-houding; 

 Nutteloze tijd; 

 Het creëren van aandacht voor niet essentieel werk om tijd op te vullen; 

 Een reactieve werkomgeving; 

 Slecht moreel; 

 Meerdere ‘stops’ nodig om een antwoord te vinden; 

 

RACI is een acroniem van de volgende woorden: 

 Responsible “The Doer”:  

Dit is de persoon die de taak daadwerkelijk gaat uitvoeren. De graad van de 

verantwoordelijkheid wordt bepaald door de persoon die ‘accountable’ is. De rol van de 

‘responsible’ kan bij meerdere personen liggen; 

 Accountable “The Buck Stops Here”:  

De persoon die uiteindelijk aansprakelijk is voor de activiteit of beslissing. Deze persoon 

heeft toezeggings autoriteit en soms zelfs vetorecht. De accountable kan slechts één 

persoon zijn per taak; 

 Consult “In the Loop”:  

De persoon die geraadpleegd moet worden vóór de uiteindelijke beslissing of actie 

ondernomen wordt. Dit is een vooraf vastgestelde noodzaak van een tweezijdige 

communicatie. Input van de ‘consult’ is vereist; 

 Inform “Keep in the Picture”:  

De persoon die geïnformeerd moet worden als er een definitieve beslissing of actie is 

genomen. Het kan zijn dat deze persoon een actie moet ondernemen als resultaat van de 

uitkomt. Dit is een éénzijdige communicatie. 

 

De Responsibility Chart is een proces van vijf stappen: 

1. Identificeer het werkproces en de daarbij behorende activiteiten; 

2. Bepaal welke beslissingen en activiteiten in kaart gebracht moeten worden. Elke activiteit of 

beslissing moet beginnen met een goed actiewerkwoord; 

3. Maak een lijst van alle mensen die betrokken zijn bij de taken. Denk eraan dat het RACI-

diagram onafhankelijk van personen moeten zijn, dus nog steeds moet gelden als nieuwe 

mensen bepaalde rollen vullen; 

4. Ontwikkel het RACI-diagram. De vuistregel is dat eerst alle taken een ‘R’ toegewezen krijgen, 

bepaal dan wie de ‘A’ is bij een taak en vul de rest op met ‘C’s’ en ‘I’s’; 

5. Verkrijg feedback. 
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Het RACI-diagram laat zien wie verantwoordelijkheden uitvoert en wie de verantwoordelijkheden 

controleert. Het is belangrijk om naast het diagram te documenteren welke stappen en beslissingen 

zijn genomen bij welke verantwoordelijkheid. Dit kan gedaan worden door de lijst van acties van het 

RACI-diagram over te nemen en de bijzonderheden te documenteren. Dit kan zo simpel zijn als wie, 

wat, wanneer, input en output. In Figuur 10 is te zien hoe het model er dan uit ziet. 

 
Figure 10 – RACI-model lijst 

In deze paragraaf is onderzocht wat verwarringen over verantwoordelijkheden kunnen veroorzaken 

en hoe managers en supervisors ontlast kunnen worden van de taak om iedereen te controleren op 

zijn of haar verantwoordelijkheden. In de volgende paragraaf zal de literatuur toegepast worden op 

de whiteboardmeetings van VDL ETG. 

5.2 Welke methodes uit de literatuur kunnen toegepast worden om 

de deelnemers van de meetings meer verantwoordelijkheid te laten 

voelen? 

Deze onderzoeksvraag is opgesteld omdat gebleken is dat acties die meteen opgepakt moeten 

worden na whiteboardmeeting 2 niet altijd werden uitgevoerd. Deze vraag heeft ook connectie met 

de factor ‘follow-up’ beschreven in het vorige hoofdstuk. Er zijn twee methodes gevonden in de 

literatuur over de verantwoordelijkheid van acties, namelijk (i) de kwetsbaarheden in 

verantwoordelijkheid en (ii) Role & Responsibility Charting. In deze paragraaf wordt besproken hoe 

deze methodes kunnen helpen bij de follow-up van de whiteboardmeetings van VDL ETG. 

5.2.1 Kwetsbaarheden in verantwoordelijkheid 

Sommerville (2007) beschrijft zes kwetsbaarheden in verantwoordelijkheid, zoals beschreven in 

hoofdstuk 5.1.1. Door bewust te zijn van deze kwetsbaarheden kunnen deze in de 

whiteboardmeetings van VDL ETG voorkomen worden. De kwetsbaarheden zullen nog een keer 

genoemd worden en of deze voorkomen bij de whiteboardmeetings van VDL ETG.  

 

1. Niet-toegewezen verantwoordelijkheden 

Tijdens de whiteboardmeetings van VDL ETG worden veel issues en prioriteiten besproken. 

Er is geobserveerd dat het voorkomt dat acties geen duidelijke verantwoordelijke 

toegewezen krijgen, namelijk ruim 30%.  

2. Gedupliceerde verantwoordelijkheden 

Er is niet geobserveerd dat dit is voorgekomen bij de whiteboardmeetings van VDL ETG. 

3. Niet-gecommuniceerde verantwoordelijkheden 

Dit zal alleen kunnen voorkomen als een deelnemer niet bij de meeting aanwezig is. Dit is 

tegen de regels die zijn opgesteld voor de whiteboardmeetings van VDL ETG. Er moet dan 
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een vervanger aanwezig zijn die de acties van deze persoon over neemt. Als de actie niet 

diezelfde dag is uitgevoerd en blijft staan voor de volgende dag, als de deelnemer van de 

meeting wel weer aanwezig is, moet dit goed gecommuniceerd worden. Hier is op dit 

moment geen controle op. 

4. Verkeerd toegewezen verantwoordelijk 

De deelnemers van de whiteboardmeetings van VDL ETG zijn allemaal verantwoordelijk voor 

een bepaalde categorie verstoringen. Het kan dan ook niet voor dat een 

verantwoordelijkheid verkeerd wordt toegewezen. Dit komt doordat de deelnemers van de 

meetings functie gerelateerde verantwoordelijkheden toegewezen krijgen. 

5. Overbelasting van verantwoordelijkheden 

Uit gesprekken met de deelnemers van de whiteboardmeetings van VDL ETG is naar voren 

gekomen dat het zeker gebeurd dat een deelnemer te veel acties toegewezen krijgt. Dit 

blijkt ook uit acties die niet dezelfde dag nog zijn opgepakt. Zoals eerdergenoemd is elke 

deelnemer verantwoordelijk voor zijn/haar categorie problemen, waardoor het voorkomt 

dat er in een bepaalde categorie veel issues zijn en dit teveel wordt voor de 

verantwoordelijke deelnemer.  

6. Fragile verantwoordelijkheid 

Alle acties die voortkomen uit de whiteboardmeetings zijn tijdkritische 

verantwoordelijkheden. Fragile verantwoordelijkheid kan dus zeker voorkomen bij de 

whiteboardmeetings.  

 

Er is dus te zien dat bij de whiteboardmeetings van VDL ETG er nog kwetsbaarheden zijn in de 

verantwoordelijkheid. In de volgende paragraaf wordt er gekeken hoe deze kwetsbaarheden te 

overwinnen zijn. De kwetsbaarheden waar vooral op gelet wordt zijn (i) niet-toegewezen 

verantwoordelijkheid, (ii) niet-gecommuniceerde verantwoordelijkheid, (iii) overbelasting van 

verantwoordelijkheden en (iv) fragile verantwoordelijkheid. 
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5.2.2. Role & Responsibility Charting (RACI) 

RACI wordt toegepast om taken binnen een bedrijf te verdelen. Dit zijn lang lopende taken en niet 

de soort actiepunten die bij de whiteboardmeetings besproken worden. Toch kan deze methode bij 

de whiteboardmeetings van VDL ETG toegepast worden. RACI helpt om de laatste 

effectiviteitsfactor, de follow-up, te verbeteren. De follow-up bij de whiteboardmeetings is 

belangrijk, omdat dit de controle is of de acties die zijn besproken in de meeting daadwerkelijk 

worden uitgevoerd. Dit is in het belang van het derde doel van de whiteboardmeetings; het 

opvolgend van acties. Bij de follow-up is er tegen vijf problemen aangelopen. De eerste is dat 

volgens Hale (2015) de teamleider moet zorgen dat alle acties worden opgevolgd. Bij VDL ETG is dit 

lastig, omdat de teamleider zelf ook acties toegewezen krijgt en zichzelf dan ook zou moeten 

controleren. Daarnaast hebben we de vier kwetsbaarheden in verantwoordelijkheid die zijn 

beschreven in de vorige paragraaf. Deze paragraaf zal beschrijven hoe RACI kan helpen deze 

problemen op te lossen. 

 

De follow-up is de taak van de teamleider. 

Bij RACI worden de rollen verdeeld onder alle deelnemers, waardoor niet één persoon 

verantwoordelijk is voor iedereen, maar alle personen voor iets en iemand verantwoordelijk zijn. Dit 

zal veel last van de teamleider weghalen. Bij de acties uit de whiteboardmeetings is het onnodig om 

alle vier de rollen te verdelen. De acties lopen voor één dag en de volgende dag moet er in de 

meeting terugkoppeling worden gegeven. Hierdoor zijn alle deelnemers van de meetings rollen C 

(consult) en I (inform). Hierom hoeven alleen de rollen R (responsible) en A (accountable) verdeeld 

te worden. De persoon die de rol R toegewezen krijgt bij een actie is degene die de actie moet 

uitvoeren. De persoon die de rol A toegewezen krijgt zal erop toezien dat deze taak wordt 

uitgevoerd.  

De rollen moeten in de whiteboardmeetings verdeeld worden. Aan het einde van de meeting moet 

er een lijst zijn van acties die uitgevoerd moeten worden naar aanleiding van de verstoringen. 

Hieraan moeten de eerste en tweede verantwoordelijke worden toegewezen. De voorzitter van de 

meeting moet dit proces begeleiden en zorgen dat alle acties een verantwoordelijke krijgt 

toegewezen. 

 

Niet-toegewezen verantwoordelijkheid. 

Door RACI wordt er bewuster nagedacht over de verdeling van de acties, waardoor er geen acties 

meer zijn die geen verantwoordelijke toegewezen krijgt. Alle acties die genomen moeten worden, 

worden in kaart gebracht en worden systematisch verdeeld onder de deelnemers van de 

whiteboardmeetings. 

 

Niet-gecommuniceerde verantwoordelijkheid. 

Door het RACI-model in te vullen, is altijd terug te vinden wie welke actie toegewezen krijgt. Als een 

deelnemer niet bij de meeting aanwezig is geweest, kan er in het model gekeken worden welke 

acties de deelnemer uit moet voeren. Aan het einde moet de lijst met acties en verantwoordelijken 

zichtbaar zijn voor iedereen, zo kan het niet meer voorkomen dat een verantwoordelijkheid niet 

gecommuniceerd wordt. De lijst moet op het whiteboard zichtbaar worden gemaakt en hier wordt 

verder op ingegaan in Hoofdstuk 6. 
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Overbelasting van verantwoordelijkheden. 

Door de rollen op de manier te verdelen als is beschreven onder het kopje ‘follow-up’, heeft elke 

actie een twee verantwoordelijke. Hierbij moet worden afgesproken dat als de deelnemer die de rol 

R toebedeeld heeft gekregen, overbelast is met acties en deze niet dezelfde dag kan oppakken, moet 

de deelnemer die de rol A toegewezen is, de rol oppakken. Deze methode zorgt ervoor dat elke actie 

een back-up verantwoordelijke heeft. 

 

Fragile verantwoordelijkheid. 

Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, zijn alle acties uit de whiteboardmeetings fragile 

verantwoordelijkheden, omdat ze dezelfde dag opgelost moeten worden. Het probleem bij fragile 

verantwoordelijkheid is als de verantwoordelijke geen back-up toegewezen krijgt. Zoals in het kopje 

hierboven al benoemd, zal het RACI-model dit probleem uit de weg gaan. 

 

Het RACI-model moet bij de whiteboardmeetings worden geïmplementeerd door de acties een 

tweede verantwoordelijke te geven. Zo moeten de deelnemers elkaar controleren en helpen bij de 

acties, waardoor de follow-up door iedereen gedaan wordt. Het toewijzen van de verantwoordelijke 

aan acties wordt op deze manier systematischer gedaan en terugkoppeling geven wordt beter 

gecontroleerd, omdat het nu de verantwoordelijkheid van twee deelnemers is. De deelnemers van 

de meeting moeten in gedachte houden dat zij van elke actie de ‘C’ rol toegewezen krijgen, dus in de 

loop gehouden moeten worden over de afhandeling van de actie. 

5.3 Conclusies 

Dit hoofdstuk ging verder in op de follow-up van de meeting. In de literatuur zijn de kwetsbaarheden 

in verantwoordelijkheid gevonden, welke zijn vergeleken met de situatie van VDL ETG. Daaruit 

kwamen vier kwetsbaarheden; (i) niet-toegewezen verantwoordelijkheid, (ii) niet-gecommuniceerde 

verantwoordelijkheid, (iii) overbelasting van verantwoordelijkheden en (iv) fragile 

verantwoordelijkheid. Met behulp van het RACI-model is gekeken hoe deze kwetsbaarheden 

vermeden kunnen worden en hoe de follow-up beter uitgevoerd kan worden. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht hoe alle in de literatuur gevonden methodes samen tot 

een oplossing komen voor het kernprobleem. Er wordt gekeken of er een tool ontworpen kan 

worden die de effectiviteit en efficiëntie van de whiteboardmeetings verbetert. 
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Hoofdstuk 6 – De managementtool 

In hoofdstuk 3 zijn de effectiviteitsfactoren beschreven die bij de whiteboardmeetings van VDL ETG 

verbetering nodig hebben. In hoofdstuk 4 en 5 is in de literatuur naar methodes gezocht die helpen 

bij het verbeteren van de effectiviteitsfactoren. In dit hoofdstuk wordt er een antwoord gezocht op 

de onderzoeksvraag ‘Welke methodes zijn er in de literatuur te vinden om meetings effectiever en 

efficiënter te laten verlopen en hoe zijn deze toe te passen op de whiteboardmeetings bij VDL ETG?’ 

dit een oplossing geeft voor het kernprobleem: ‘Er is geen overzicht van de gemaakte afspraken 

tijdens whiteboardmeeting 2’. Het overzicht van de gemaakte acties wordt zo gemaakt dat de 

effectiviteit van de meeting verbeterd wordt. 

6.1 Eisen managementtool 

Op dit moment gebruikt whiteboardmeeting 2 het whiteboard van whiteboardmeeting 1 als 

leidraad. Het doel is om voor de whiteboardmeetings 2 een eigen whiteboard te maken die gebruikt 

kan worden tijdens de meetings. De interface van dit whiteboard is gemaakt in het programma 

Microsoft Excel. De deelnemers van de meetings zijn gewend met dit programma te werken en 

daarom zal het whiteboard voor whiteboardmeeting 2 ook in Microsoft Excel gemaakt worden. Deze 

paragraaf zal beschrijven wat er op het whiteboard voor whiteboardmeeting 2 moet worden 

weergeven, aan de hand van vier effectiviteitsfactoren, (i) hoeveelheid agendapunten, (ii) een 

samenvatting van de meeting, (iii) monitor de planning en (iv) follow-up. 

6.1.1 Hoeveelheid agendapunten 

In hoofdstuk 4 is beschreven dat de agenda zo simpel mogelijk moet blijven, zodat er in de meetings 

antwoord gegeven wordt op de drie vragen uit het Scrum raamwerk8. In hoofdstuk 2 is 

geconstateerd dat eigenlijk alleen alles wat op het whiteboard staat besproken wordt in de 

meetings. Daarom moeten de punten die besproken moeten worden tijdens de meetings zichtbaar 

zijn op het bord. Dit zijn de vier agendapunten die vallen onder de drie vragen van de Daily Scrum8.  

1. Terugkoppeling lopende actie 

Om de terugkoppeling van de lopende acties te bespreken, moeten deze lopende acties 

zichtbaar zijn op het whiteboard; 

2. Bespreken QT-verstoringen incl. te nemen acties en benoemen en bespreken manco’s incl. te 

nemen acties 

Om deze agendapunten te bespreken, moeten de verstoringen die voortkomen uit 

whiteboardmeeting 1 ingevoegd worden in het whiteboard van meeting 2. Zo is er direct 

een overzicht wat besproken moet worden in meeting 2 en kunnen er direct acties worden 

gekoppeld aan de verstoringen en de verantwoordelijken worden toegewezen; 

3. Eventuele belemmeringen bij de te nemen acties 

Onder dit punt zullen de tweede verantwoordelijke voor de acties toegewezen worden. 

Deze moeten ook worden genoteerd op het whiteboard door de voorzitter van de meeting. 
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6.1.2 Een (tijdsgebonden) samenvatting 

De samenvatting van de meeting resulteert in heel simpel de lijst van verstoringen die zijn besproken 

tijdens de meeting, met de daaraan gekoppelde actie en de verantwoordelijke voor de actie. De 

voorzitter moet ervoor zorgen dat aan het einde van de meeting deze lijst beschikbaar is voor 

iedereen. Het zal geen extra tijd kosten voor de voorzitter om deze lijst te maken, omdat dit tijdens 

de meeting al gebeurt. 

6.1.3 Monitor de planning 

Er is geen duidelijke planning voor de whiteboardmeetings. Het probleem is wel dat de meetings 

vaak te laat beginnen en de laatste meeting op de dag uitloop heeft. Het monitoren van de planning 

moet zijn; zorgen dat de meetings op tijd beginnen en op tijd afgelopen zijn. Hierbij moet de tijd 

goed in de gaten gehouden worden. Het is de taak van de voorzitter om de planning te monitoren. 

Om dit te bewerkstelligen moet op het whiteboard een klok weergeven worden met de tijd, zodat 

de voorzitter beter overzicht heeft hoe lang de meeting nog duurt. De klok moet de deelnemers 

motiveren de meeting efficiënt en effectief te houden.  

6.1.5 Follow-up 

De follow-up is de belangrijkste factor die verbeterd moet worden. Hier zijn ook verschillende 

theorieën bij gevonden: 

 Haines zegt (2017) dat de management tool zichtbaar moet zijn. 

 Hale (2015) zegt dat het de taak van de teamleider is om de acties vast te leggen die uit de 

discussie voortkomen. 

 Bij het RACI-model is gevonden dat er een tweede verantwoordelijke op de actie moet 

worden gezet, zodat de deelnemers elkaar controleren en helpen waar nodig. 

 

Het whiteboard zelf is de tool om de follow-up beter uit te kunnen voeren. Het ontwerp van de 

interface zal worden afgeleid van het RACI-model, zoals in Figuur 10 was weergeven. Deze tabel zal 

worden omgezet in een tabel met: 

 De verstoring 

 De actie die voortkomt uit de verstoring 

 De eigenaar van de actie 

 De tweede verantwoordelijke 

 De datum dat de actie op het whiteboard is gekomen 

Dit is tevens de samenvatting van alle hierboven genoemde punten. In de volgende paragraaf zal de 

interface van dit whiteboard vormgegeven worden. De voorzitter van de meeting is degene die 

verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van het bord tijdens de meeting. 

 

Om al deze methodes samen te voegen tot een effectieve oplossing, wordt er gekeken hoe de 

managementtool ontworpen kan worden die deze methodes verbindt. Eerst zal er gekeken worden 

naar het whiteboard van meeting 1, waarna het whiteboard voor meeting 2 ontworpen zal worden. 
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6.2 De interface van whiteboard 2 

Voor de interface van whiteboard 2 wordt vormgegeven, wordt er teruggekeken naar de interface 

van whiteboard 1, die nu de leidraad is van whiteboardmeeting 2. Er wordt gekeken welke 

elementen van belang zijn om over te nemen naar whiteboard 2. 

6.2.1 Whiteboard 1 

In Figuur 11 is nogmaals een deel van whiteboard 1 weergeven. In de Figuur zijn cirkels aangebracht 

met cijfers, voor verder uitleg. 

 
Figure 11 – Whiteboard 1 

1. De datum van de meeting; 

2. Nummer van de module, het groene blok betekent dat de module in de cleanroom aanwezig 

is voor de montage; 

3. Nummer van de module, het rode blok betekent dat de module zich nog niet in de 

cleanroom bevindt, maar nog vrijgegeven moet worden; 

4. De processtap; 

5. De datum wanneer de processtap is afgerond; 

6. De datum wanneer de processtap afgerond moet zijn volgens de planning; 

7. De datum wanneer de monteur verwacht de processtap te hebben afgerond; 

8. Een verstoring gemeld door de monteur van die processtap 

9. Een manco (missend materiaal) wat bekend is in het systeem en wat opgelost moet worden 

voor de module wordt vrijgegeven voor de cleanroom. 
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De elementen die van belang zijn voor whiteboard 2 zijn (1) de 

datum van de meeting, (2) het nummer van de module, (4) de 

processtap, (6) de datum dat de processtap af moet zijn, (7) de   

planning van de monteurs en (8) de omschrijving van de 

verstoring. Deze elementen moeten op de volgende manier 

geïmplementeerd worden: 

Stap 1: Als de datum groen afgevinkt is, wordt de processtap 

overgeslagen; 

Stap 2: Als de datum dat de processtap afgerond moet zijn, in 

het verleden ligt, wordt er gekeken of er een verstoring is 

aangegeven door de monteur; 

Stap 3: Als er een verstoring bij de opmerkingen vermeld staat, 

moet deze processtap in whiteboard 2 ingevoegd worden; 

Stap 5: Als de datum dat de proces stap afgerond moet zijn, in 

de toekomst ligt, maar er staat wel een opmerking bij, wordt 

hiernaar gekeken; 

Stap 6: Als de opmerking een verstoring is, moet deze 

processtap in whiteboard 2 ingevoegd worden. 

 

Het implementeren van de data van whiteboard 1 vindt plaats 

na whiteboardmeeting 1. Figuur 12 laat de flowchart van de 

bovengenoemde stappen zijn ter verduidelijking. De genoemde 

elementen moeten allemaal worden vermeld op whiteboard 2. 

Een actie wordt automatisch van whiteboard 2 verwijderd als de 

monteur in whiteboardmeeting 1 de verstoring van whiteboard 1 laat halen.  

6.2.2 Whiteboard 2 

De elementen genoemd in de vorige paragraaf worden in de volgende volgorde in tabel vorm in 

Microsoft Excel geladen: 

1. Datum whiteboard. De actie die het langst op het bord staat moet altijd bovenaanstaan, 

deze moet de hoogste prioriteit hebben; 

2. Afrond datum volgens de planning; 

3. Afrond datum monteur; 

4. Module nummer. Hierdoor weet de verantwoordelijke van de actie om welke module de 

verstoring gaat, dit moet ook genoemd worden in de terugkoppeling naar de monteur; 

5. De processtap. Dit is van belang om te weten om welk missend materiaal het gaat, of om 

welke bewerking de verstoring precies gaat. Dit geeft de nodige achtergrondinformatie; 

6. De omschrijving van de verstoring; 

7. Welke actie voortkomt uit de verstoring; 

8. De verantwoordelijke die in whiteboardmeeting 2 wordt toebedeeld, 

9. De tweede verantwoordelijke die in whiteboardmeeting 2 wordt toebedeeld. 

Naast deze elementen van whiteboard 1, is de eerste kolom de ‘prio’ kolom. Hier wordt prioriteit 

aan een actiepunt gegeven. Zo wordt de volgorde waarop actiepunten uitgevoerd moeten worden 

bepaald, dit om doel 2i: ‘Een verstoring in de voortgang in productie bepaalt de prioriteit van de 

Figure 12 – Flowchart implementatie whiteboard 1 naar 
whiteboard 2 
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workflow organisatie’ duidelijker te vertalen door prioriteiten te geven aan de verstoringen. 

Prioriteit 1 heeft de grootste prioriteit en prioriteit 3 de laagste.  

In Figuur 13 is een voorbeeld van het nieuwe whiteboard en hoe de gegevens van Figuur 11 

ingevoegd zouden worden.  

 
Figure 13 – Whiteboard 2 

Aan de eerste drie verstoringen is prio 1 gegeven, de eerste verstoring al voltooid moeten zijn en de 

andere twee verstoringen zijn bij processtappen die deze dag voltooid moeten worden. De laatste 

verstoring is bij een processtap die pas over twee weken voltooid hoeft te zijn, dus die krijgt de 

laagste prio. 

 

De actie die opvolgt uit de verstoring moet in whiteboardmeeting 2 worden ingevuld, evenals de 

eerste en tweede verantwoordelijke. Om de verantwoordelijken in te vullen, is er een 

dropdownmenu geïmplementeerd, om dit gemakkelijker te maken, zoals te zien is in de Figuur. In 

het dropdownmenu zijn de functies te vinden van de deelnemers van de meeting. Er is gekozen om 

de functies weer te geven, zodat een vervanger weet welke acties zijn verantwoordelijkheid zijn.  

 

Verder zal er rechtsboven in het whiteboard de datum van meeting 2 en de huidige tijd worden 

weergeven, zodat de voorzitter van de meeting de tijd kan monitoren en weet wanneer de meeting 

afgerond moet worden. In Figuur 12 is de zien hoe de datum en tijd weergeven zal worden. 

6.3 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de oplossing gegeven voor het kernprobleem ‘Er is geen overzicht van de 

gemaakte afspraken van whiteboardmeeting 2’. Met het whiteboard van whiteboardmeeting 1 is er 

gekeken welke elementen van belang zijn voor het whiteboard van whiteboardmeeting 2. Om dit 

whiteboard te implementeren moet er een programma worden geschreven die de stappen zoals 

genoemd in paragraaf 6.3.1 afgaat en de gegevens automatisch implementeert in het whiteboard 

van whiteboardmeeting 2, zodra whiteboardmeeting 1 is afgelopen. Hierdoor is aan het begin van 

whiteboardmeeting 2 de nodige informatie beschikbaar en zullen de whiteboardmeetings 2 meer 

gestructureerd verlopen. Alleen de informatie die beschikbaar is gesteld op het whiteboard hoeft 

besproken te worden. Door het whiteboard te gebruiken als leidend voorwerp tijdens de 

whiteboardmeeting, zal alles wat nodig is besproken worden. Door het whiteboard tijdens de 

bespreking in te vullen is er meteen een samenvatting van de meeting. 
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Hoofdstuk 7 – Conclusies en aanbevelingen 

In dit onderzoek heeft de volgende vraag centraal gestaan:  

 

Welke methodes zijn er in de literatuur te vinden om meetings effectiever en efficiënter te laten 

verlopen en hoe zijn deze toe te passen op de whiteboardmeetings bij VDL ETG?  

 

Deze vraag werd beantwoord door te zoeken naar een oplossing voor het volgende kernprobleem:  

‘Er is geen overzicht van de gemaakte afspraken tijdens whiteboardmeeting 2.’  

 

Door de whiteboardmeetings bij te wonen en te observeren en door onderzoek in de literatuur is er 

tot een oplossing van het kernprobleem gekomen. In de literatuur zijn effectiviteitsfactoren voor 

meetings gevonden, waarna er gekeken is of deze factoren terug te vinden zijn in de 

whiteboardmeetings van VDL ETG. Hieruit kwamen vijf factoren die verbeterd moeten worden. In de 

literatuur is gezocht naar methodes om dagelijkse meeting efficiënter te maken. Een combinatie van 

deze methodes leek de effectiviteits-factoren het best positief te beïnvloeden, echter leek de follow-

up nog verbeterd te moeten worden. Hier door is vervolgens onderzoek gedaan in de literatuur naar 

verantwoordelijkheid. Hier kwamen zekere kwetsbaarheden in verantwoordelijkheid uit, maar door 

middel van het RACI-model kunnen deze kwetsbaarheden verholpen worden. 

 

De oplossing op de onderzoeksvraag gegeven in dit onderzoek draait om het RACI-model. Met 

invloeden van het Scrumraamwerk en de theorie van Ian Haines (2017) is er een 

projectmanagementtool ontworpen die precies weergeeft wat er in whiteboardmeeting 2 besproken 

moet worden en die tegelijkertijd een samenvatting van de meetings maakt. De in de literatuur 

gevonden effectiviteits-factoren worden door deze projectmanagement-tool verbeterd en de 

projectmanagement-tool zorgt ervoor dat de effectiviteits-factoren waar whiteboardmeeting 2 al 

aan voldeed, op hetzelfde niveau blijven door de elementen van whiteboard 1, die hier invloed op 

hebben, te behouden op het whiteboard voor meeting 2. 

 

De aanbevelingen voor VDL ETG zijn om de projectmanagement-tool, ontworpen in dit onderzoek, te 

gaan gebruiken bij de whiteboardmeetings 2. Hiervoor dient wel een tool gemaakt te worden om 

whiteboard 1 en whiteboard 2 aan elkaar te koppelen, met de stappen gegeven in dit onderzoek. Er 

wordt aangeraden de meetings te evalueren na de implementatie van de projectmanagementtool, 

om te kijken of de doelen van het project ‘Werkplek van de toekomst’ gehaald kunnen worden. 

Tenslotte wordt aangeraden om de ruimte waarin de meetings gehouden worden te veranderen. De 

omgeving van de meetings moet ten goede komen aan de meetings, in plaats van de meetings te 

verstoren. Een logisch vervolgonderzoek is derhalve rondom het thema over hoe deze ruimte het 

beste ingedeeld kan worden. 
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Bijlagen 

Appendix A – Informatie over het project ‘Werkplek van de 

toekomst’ geven door VDL ETG 

 

 

 

 

  



58 
 

Appendix B – Het logboek 

B.01 XT4 
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B.02 NXT 
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B.03 NXE 
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B.04 Totalen 

 


