
Balspel – 1 bal

INSTRUCTIES VOOR DE DOCENT/INSTRUCTEUR



Benodigde materialen:

• Bal, bv. Foambal of tennisbal

• Stopwatch voor tijdswaarneming (of gebruik mobiele telefoon)

• Flip-over / pen / stift ; voor het noteren van de tijden en gemaakte
fouten

• Ongeveer 10 m² vrije ruimte om het spel te kunnen spelen
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Het doel en de regels van het spel

In het spel doen 5, 7, 9 of 11 spelers mee. Daarnaast is er 1 tijdwaarnemer en 1 kwaliteitswaarnemer (ook de instructeur kan dit
doen.) De anderen zijn waarnemers van het spel en het proces (kunnen deelnemen aan de ontwikkeling als dat nodig is).

• Spelers zullen eerst de rotatievolgorde proberen zonder de ronde te klokken. De rotatievolgorde zal gedurende het hele spel 
hetzelfde zijn (let op!!).
• De bal circuleert elke ronde langs elke speler en keert terug naar de beginner.
• De bal wordt nooit aan een buurman gegeven en mag niet door twee mensen tegelijk worden aangeraakt.

• Het eerste geklokte spel wordt gespeeld = 5 ronden. Het spel eindigt als de bal de vijfde keer terugkeert naar de beginner. De 
kwaliteitsbewaker controleert of de regels worden gevolgd; als 2 personen de bal op hetzelfde moment aanraken; hij/zij 
spreekt de spelers hierop aan; spelfout.

• Als de bal ontsnapt (bijv. valt), wordt hij teruggegeven aan de laatste persoon die de bal heeft aangeraakt en wordt het spel
voortgezet; spelfout.

• De tijdwaarnemer klokt de tijd voor elk spel (=vijf ronden). De speltijden en de hoeveelheid fouten worden op het bord 
geschreven.
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Het doel en de regels van het spel (vervolg)
• Algehele evaluatie van het spel (1 min) en de instructeur daagt de ontwikkeling van het spel uit: "De 

klant wil de dienst/product sneller". "De spelers verfijnen het spel gedurende 2 min. OPMERKING: Spel 
wordt nog steeds gespeeld met dezelfde spelers, met dezelfde voorwaarden als in ronde 1

• De snelheid en de uitvoering worden gedurende minstens 1-3 ronden verder ontwikkeld, zodat er een 
duidelijke ontwikkeling is vanaf de eerste ronde, ongeveer 50% van de tijd van de eerste ronde. 
Moedig aan om nieuwe manieren te proberen; Niemand verliest iets en is niet in gevaar. Daag nieuwe 
ideeën uit: "Kan iets anders worden gedaan!"? Bespreek wat er gebeurd is en waarom (vragen op de 
volgende pagina) 

• Het doel is om samen, op een doelgerichte manier, een werkwijze te ontwikkelen in het kader van 
samenwerking en betrokkenheid. Meestal wordt in de eerste wedstrijden alleen het tempo opgevoerd 
en zullen er fouten gemaakt worden. Pas dan denken we na over wat we anders moeten doen om ons 
te ontwikkelen.

Balspel – 1 bal



Onderwerpen voor gesprek:
• Tot slot worden de resultaten van de rondes vergeleken en samen bekeken wat er is gebeurd en waarom?

• Wat is er gebeurd in het proces? Wie heeft zich ontwikkeld? Waarom is de ontwikkeling gebeurd? Hoe zou het gevoeld hebben 
als de opdracht alleen aan jou was gegeven? Zou u zich zo snel ontwikkeld hebben? Hoe zou je het hebben uitgeprobeerd? 
Zouden de anderen zo geëngageerd zijn geweest en het spel zo gretig en gemakkelijk hebben ontwikkeld?  Waarom was er nu 
een toezegging van iedereen? (deelname, mogelijkheid tot beïnvloeding, begrip)

• Vergelijking van de ronde resultaten: Hoe voelde het om de verschillende rondes te spelen? (schrijf naast elke wedstrijdtijd)
Hoe hebben de tijden zich ontwikkeld? Waarom gebeurde dit elke ronde? (gemeenschappelijk doel, goed/niet geslaagd 
experiment, wat is er mis) Wat als de tijden werktijden waren, wat zou je dan nog extra hebben gedaan tijdens de werkdag?

• Als de bal tijdens het spel is gevallen: In het echte Lean werkproces wordt het spel, of het werk, gestopt als er een fout is 
gemaakt (bal ontsnapt / dubbel contact) en wordt het werkproces zo ontwikkeld dat het nooit meer zal gebeuren. (Deze 
methode kan in het spel worden gebracht wanneer je in staat bent om het basisspel goed uit te voeren).
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INSTRUCTIIES VOOR DE SPELERS



Instructies voor de spelers

De bal illustreert de klant die de dienst of het product dat voor hem wordt gemaakt, 
ontvangt.

Eén spel:
• Om een dienst of product te voltooien, moet de bal 5 keer worden aangeraakt door alle 

spelers,  om de beurt, in dezelfde volgorde.
• De bal kan niet aan de persoon naast je worden gegeven.
• Twee personen kunnen de bal niet tegelijkertijd aanraken.
• Er wordt één ronde gespeeld. Het spel eindigt met dezelfde persoon van wie het is 

begonnen.
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Materialen
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+ 10 m²



Spelers
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5, 7, 9 of 11 spelers

Tijdwaarneming (kan de instructeur ook doen) 

Kwaliteitscontroleur (kan de instructeur ook doen) 


