
 
 
 
 

 
 NAAM:  
 

 
T01-G Kaartspel       

 
DOELEN :  
 

 
Benadruk dat het belangrijk is dat de eisen van de klanten steeds worden 
vervuld. 
 

 
BESCHRIJVING:  
 

 
1. Leg de regels uit: 
Een reeks kaarten, alleen onderstaande kaarten, wordt verdeeld onder alle 
deelnemers. De kaarten zijn de producten en moeten worden geleverd 
volgens de instructies van de klant. De instructies zijn niet duidelijk of volledig.  
 
De spelers (werknemers) mogen niet met elkaar praten. Ze staan met de 
ruggen naar elkaar toe. Als de kaart wordt opgelezen dan legt de 1ste die denkt 
de juiste kaart te hebben de kaart op tafel. De klant vraagt en de werknemers 
willen voldoen aan de klantvraag.  
 
2. Speel het spel: 

 
De trainer is de klant en vraagt een kaart in de volgende volgorde: 
De klant wil....  
1. Een rode aas 
2. Een twee 
3. Een heer 
4. Een rode dame 
5. Een  boer (J) 
6. Klaveren  
7.           Een  rode negen 
8. "Koning in het Noorden". 
 



 
 
 
 

9. 8/4 + 4 – 4? 
10. Harten Aas 
11. Een aas 
12. Een negen  
13. Een zes 
14. Een vijf 
 
3. Evaluatie van de eerste ronde: 
Daarna wordt de gewenste volgorde van de klant getoond, zodat de groep 
kan ontdekken hoe goed zij het gedaan hebben (en welke fouten er gemaakt 
zijn). 
 
Vragen die je kunt stellen zijn:  
- Wat is er gebeurd? 
- Hoe hebben jullie dit ervaren? 
- Waren er uniforme afspraken/standaarden? 
- Als er een uniforme afspraak was, voldeed het dan aan de eisen van  
  de klant? 
- Kunnen jullie een aantal criteria bedenken die voor de klant belangrijk zijn?  
 
4. Verbeteren en opnieuw spelen: 
De spelers/werknemers zullen de criteria moeten afstemmen en een aantal 
standaardregels moeten bedenken om aan de wensen van de klant te 
voldoen. 
 
Tot slot worden de kaarten opnieuw geschud. De klant vraagt opnieuw in 
dezelfde volgorde de kaarten. De spelers/werknemers gaan ook deze ronde 
met de ruggen naar elkaar toe staan. Deze keer zullen de spelers/werknemers 
de gezamenlijke afspraken uitvoeren.   
 
Alleen voor de docent: 
Mogelijke oplossingen: 
1. Een rode aas 
2. Een twee 
3. Een heer 
4. Een rode dame 
5. Een "J" (boer) 
6. Klaveren  
7. Een rode negen 
8. Koning in het Noorden". 
9. 8/4 + 4 – 4? 
10. Harten Aas 
11. Een aas 
12. Een negen  
13. Een zes 
14. Een vijf 
 
Indien de criteria van de klant niet zijn gespecificeerd (en er kan meer dan één 
kaart worden gekozen) passen wij de volgende regels toe:  

• de eerste kaart is rood, de tweede niet-gespecificeerde kaart is zwart 

• als er twee rode kaarten zijn, gebruiken we  eerst de ruiten kaart 

• als er twee zwarten zijn, gebruiken we eerst de klaveren kaart.  
 



 
 
 
 

Alternatieve oplossingen: 

• Elke speler onthoudt de volledige volgorde van alle kaarten. 

• Stel een reeks gedetailleerde regels op die gemakkelijk te onthouden 
zijn om aan de eisen van de klant te voldoen. 

• Als de eisen van de klant niet duidelijk zijn, vraag en "communiceer 
actief"  totdat er geen misverstand meer bestaat en er overeen-
stemming is bereikt over de vraag van de klant. 

 
5. Algemene evaluatie: 
Trek conclusies uit het spel, met betrekking tot de LEAN-principes: 
- Teamwork en communicatie tussen alle medewerkers is erg belangrijk. 
- Het belang van het hebben en respecteren van uniforme criteria/standaard. 
- Het belang van het feit dat de uniforme criteria voldoen aan de eisen van  
  de klant. 
- Er zijn geen domme vragen, het is dom om geen vragen te stellen. 
- Het is essentieel om te allen tijde een vlotte, constante en  
  begrijpelijke communicatie tussen de klant en het bedrijf te onderhouden. 
- Standaardisatie van het bestelproces met de klant. 
 

 
TIJD:  
 

 
Voorbereidingstijd: 5 minuten 
Speeltijd: 10 minuten  
Evaluatie en discussie: 15 minuten 
Totaal: 30 minuten 
 

 
GROEP of 
INDIVIDUEEL: 
 

 
Groep, de uitleg en instructie voor dit spel is geschreven voor 2-14 studenten, 
maar je kunt meer kaarten en meer spelers toevoegen. 
 

 
MATERIAAL 
VOOR DOCENT:  
 

 

• Uitleg van het spel 

• Twee sets van kaarten 

 
MATERIAAL 
VOOR STUDENT: 
 

 
De groep ontvangt een set kaarten (de kaarten die de klant wil). 

 
OPSTELLING:  
 

 
In de eerste ronde wordt de groep in een cirkel geplaatst, met de gezichten 
naar buiten, zodat ze elkaar niet zien. Er is een tafel om de kaarten op te 
leggen. 
 

 

 


