
 
 
 
 

   
   NAAM:        
  

  
   TO3-E2 Individuele oefening: Trolley (=steekwagen)    

  
  DOELEN: 
  

  
  Ontdek de waarde voor de klant, ontdek de verspilling van tijd.  
  Het is belangrijk om spelers zelf verspillingen te laten ontdekken    
  en het belang van volgorde en visualisatie te begrijpen.  
  Het herkennen van Lean principes in dit spel.      
  

  
  BESCHRIJVING: 
  

  
1. Uitleg van de regels 
 Dit is een imitatie van een werkproces voor één persoon om een Trolley  
volgens de instructies te monteren. Er is een werkplek met alle benodigde 
onderdelen in een doos en instructies voor het produceren van de Trolley.  
  
Het doel is om een Trolley van goede kwaliteit voor de klant in elkaar te 
zetten. Het is belangrijk om zeer efficiënt te werken vanwege de concur- 
rentie in de markt. De klant is het belangrijkste, dus elke werknemer geeft  
een teken aan de instructeur wanneer ze de Trolley klaar hebben voor de 
klant. Het bedrijf zal er altijd naar streven om te voldoen aan de verwach-
tingen van de klant, die de Trolleys zo snel mogelijk wil hebben.  
  
De instructeur toont de foto van de Trolley (PowerPoint slide 2) die de 
arbeiders gaan monteren voor de klant. De instructeur vraagt de mede-
werkers hoe lang ze denken dat het duurt om de Trolley op de foto te 
monteren. Schrijf de geschatte tijden op het bord / de flip-over (links) op, 
zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn.  
  
2. Spelronde 1 
 De instructeur verdeelt de 2x A4 werkinstructies met de tekst naar beneden  
op de tafel (zodat de speler ze nog niet kunnen bekijken) en iedere speler 
krijgt een doos met onderdelen.  
  
In het begin van de eerste ronde heeft de monteur de werkinstructies naar 
beneden gericht op de tafel en de gesloten doos met onderdelen ervoor.  
  
Elke speler begint op hetzelfde moment als de instructeur toestemming geeft 
om te beginnen met werken en op hetzelfde moment start de instructeur een 
timer; dit betekent dat de spelers de instructies omdraaien, de doos openen 
en beginnen met de montage van de Lego-trolley volgens de instructies.  
  
Wanneer de werknemer zegt dat de wagen klaar is voor de klant, schrijft de 
instructeur de productietijd rechts van de geschatte productietijd. De 
instructeur schrijft alle werktijden op.  

  
De montagewerkzaamheden duren meestal 1,5 - 3 minuten. Als iemand het 
niet binnen 5 minuten klaar heeft, kan de instructeur verder gaan: "Oké, je 
kunt nu stoppen en we hebben een discussie over dit werk." De instructeur 
kan PowerPoint-dia's 3 en 4 laten zien als basis voor de discussie.   
 
 
 
 



 
 
 
 

 
3. Evaluatie van de eerste ronde 
De verschillende werktijden worden geregistreerd op het bord / de flip-over. 
Bespreking.  
Vragen die je kunt stellen zijn:  

• Is de montage geslaagd?  

• Hoe heb je de oefening ervaren?  

• Hoe efficiënt was je? Als je niet efficiënt was, waarom dan niet?  

• Wat vind je van de werkinstructies?  

• Hoe kunnen we dit werk beter doen?  

• Principe 1: Wat was de toegevoegde waarde van dit werk voor de klant?  

• Principe 2: Voegt elke stap van je werk waarde toe voor de klant?  

• Vond je verspilling? Wat voor soort verspilling heb je gevonden?  

• Heeft het invloed gehad op je werk? Welke invloed heeft het gehad?  
 
4. Spelronde 2 
De instructeur verdeelt de A3-werkplekinstructies onder de werknemers. 
Werknemers kunnen de Trolley demonteren en de lego-onderdelen op 
dezelfde afbeeldingen op de A3-werkplekinstructies plaatsen.  
  
In het begin van de tweede ronde heeft de speler alle benodigde onderdelen 
op de werkplekinstructies staan.  
  
Elke werknemer begint op hetzelfde moment als de instructeur toestemming 
geeft om te beginnen met werken en de timer start; dit betekent dat de 
werknemers de Lego-wagen monteren volgens de werkplek-instructies, 
beginnend bij de pijl en eindigend bij de markering. 
  
Wanneer de werknemer zegt dat de trolley klaar is voor de klant, noteert de 
instructeur de productietijd rechts naast productietijd uit de eerste ronde.  
De instructeur schrijft alle productietijden op.  
  
De montagewerkzaamheden duren meestal 0,5 - 1 minuut. Als iemand het niet 
binnen 2 minuten klaar heeft, kan de instructeur verder gaan: "Oké, je kunt nu 
stoppen en we hebben een discussie over dit werk."   

 
5. Evaluatie 
De verschillende werktijden worden geregistreerd op het bord / de flip-over.  
Vragen die je kunt stellen zijn:  

• Is de montage nu gelukt?  

• Hoe heb je de 2e ronde ervaren?   

• Hoe zit het met je efficiëntie tijdens deze ronde?  

• Wat is er veranderd?  

• Wat vind je van de nieuwe werkplek?  

• Heb je  tijdens ronde 2 verspilling geconstateerd?  

• Principe 5: Kunnen we het nog beter doen? Hoe kunnen we perfectie 
nastreven? Heb je nog ideeën om je werk te verbeteren?  

• Principe 6: Hoe voelde het om de manier van werken te veranderen? In 
het echte leven? Welke Lean tools kun je gebruiken om het resultaat van 
je werk te verbeteren?  
 
 

   



 
 
 
 

  
  TIJD: 
  

  
  Het uitdelen van de materialen voor de 1e ronde, het uitleggen van de  
  regels en het vragen naar een geschatte montagetijd voordat de taak begint:    
  ongeveer  8 min.  
  Werken en discussiëren per ronde: ongeveer 10 min. (2 rondes)  
  Uitdelen van de A3-werkstationinstructies: ongeveer 2 min.  
  Totale speeltijd: ongeveer 30 min.  
  Voeg de voorbereidingstijd van de instructeurs toe; bestudeer     
  de spelinstructies, druk de instructies van de A3-werkplekken af, enz.  

  
  GROEP of 
  INDIVIDUEEL: 

  
  Individuele oefening die als groep gespeeld kan worden.  
  Studenten kunnen kijken naar de klantwaarde, verspilling, etc 
  

   
  MATERIAAL 
  VOOR DOCENT:  

  
  Timer of stopwatch.  
  Schrijfbord of flip-over om de resultaten op te schrijven. 
  

  
  MATERIAAL 
  VOOR STUDENT: 
  

   
1 doos (plastic bak) voor de onderdelen van de  Lego-trolley en extra   
onderdelen voor elke speler. Onderdelen van één Trolley, zie foto van  
de assemblage onderdelen in de PowerPoint slide 5.    
Daarnaast is het nodig om ongeveer 30 extra onderdelen in dezelfde doos te 
doen. Deze kunnen vanuit een kantoor worden geplukt of andere onderdelen 
zijn (met extra  onderdelen maakt het de montage in ronde 1 nog moeilijker). 
Foto als voorbeeld van de extra onderdelen hieronder.  

   
  Voor de 1e ronde:  
  Kleurenprint A4; de PowerPoint dia's 3 en 4 als werkinstructies.  
  Voor de 1e ronde:  
  Kleurenafdruk vergroot naar A3; de PowerPoint dia 5 als werkinstructie.  

 

  
  

  
   OPSTELLING:  

  
  Een gewone werkplek in een lokaal voor iedere speler.  
  

 

 


