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Toyota is een van de meest succesvolle autoproducenten ter wereld. De productiewĳ ze van 
Toyota wordt door menig producent gekopieerd om zo de eff ectiviteit en effi  ciëntie te 
evenaren. Het doel van het Toyota Productie Systeem (TPS) is het leveren van de juiste 
klantwaarde, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment. TPS staat in Nederland vooral 
bekend als Lean. Lean Productie Systeem is een vertaling van het offi  ciële opleidingsboek 
van de Toyota Engineering Corporation Japan. 

Het boek gaat in op het inrichten van Quality Circles. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het optimaal 
inrichten van de werkplek met 5S-technieken en het inrichten van Kanban-borden. Ook komen inrichtings -
principes voor productielĳ nen, het reduceren van verspillingen en het toepassen van standaarden aan 
bod. Beschreven wordt op welke wĳ ze de logistiek moet worden ingericht om de productieprocessen 
optimaal te ondersteunen. Verschillende logistieke principes en bĳ behorende Kanban-systemen worden 
uitgelegd.

Lean Productie Systeem beschrĳ ft op welke wĳ ze productie en onderhoud (assetmanagement) het best 
ingericht kunnen worden. Ook komt het continue verbeteren en borgen van kwaliteit uitgebreid aan de 
orde, bĳ voorbeeld de kwaliteitsborging in processen (Quality Into Process). Tot slot wordt beschreven hoe 
er tĳ dens productontwikkeling al rekening gehouden kan worden met het inbedden van nieuwe producten 
in de bestaande productieomgevingen: Simultaneous Engineering. 
Dit boek is voor techniek- en bouwkundestudenten, maar ook voor professionals, een introductie van Lean 
op de (toekomstige) werkplek. Op de website bĳ  het boek, www.leanproductiesysteem.nl, zĳ n 
meerkeuzevragen, open vragen, video’s, docentenmateriaal en een begrippentrainer beschikbaar. 

Jan Wĳ nand Hoek is erkend partner van het Toyota Management Institute in Japan. Zĳ n streven is dat 
vakmanschap en teamwork weer op de eerste plaats komen te staan en dat bureaucratie plaats maakt 
voor passie en werkplezier (Yarigai).
Mariël Koopmans gelooft dat de transformatie naar een lerende organisatie de sleutel is voor succes op 
de werkplek. Als erkend partner van het Toyota Management Institute in Japan en zelfstandig ondernemer 
helpt zĳ  organisaties bĳ  de Lean-transitie.
Tim Wolput is japanoloog en woont sinds 1999 in Japan. In 2005 werd hĳ  wereldkampioen Aikido. 
Tegenwoordig is hĳ  als director verbonden aan het Toyota Management Institute in Nagoya en organiseert 
TMS en TPS opleidingen op globaal niveau.
Toshio Horikiri werkte van 1966 tot 1987 bĳ  Toyota Motor Corporation. Hĳ  is de oprichter en CEO van 
Toyota Engineering Corporation, Toyota Management Institute en voorzitter van het TMS&TPS Certifi caat 
Instituut. Hĳ  ontwikkelde Total-Toyota Production System en Toyota Way Management System.
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Verklarende woordenlijst

Asaichi Ochtendbijeenkomst

Andon Signalisatiesysteem om de medewerkers op de hoogte 
te brengen van abnormaliteiten zodat deze aangepakt 
kunnen worden. Letterlijk ‘licht’ of ‘lamp’

Buai Kaigi Productie adviesraad

Gemba Werkvloer

Genchi Genbutsu Naar de plek gaan waar het gebeurt om zelf de feiten 
vast te kunnen stellen

Goushi Toyota-woord voor prototype

Hatarakigai Gevoel dat werk ertoe doet

Hatto Slaken van een bange zucht

Heijunka Levelling van productie, nivellering werkprocessen

Hiruichi Middagbijeenkomst

Hiyari Hatto Bijna-incident

Hiyari Koude rilling

Hoshin Tenkai Het ontwikkelen en verspreiden van het beleid tot op 
alle niveaus van de organisatie

Ikigai Gevoel dat het leven ertoe doet

Jidoka (Toyota) Autonomisering van het werk

Jidoka Automatisering

Jikotei Kanketsu Elk proces garandeert kwaliteit en levert kwalitatief 
voltooid werk aan het volgende proces

Jishuken Zelfstandige onderzoeksactiviteiten of Kaizen- 
activiteiten

Junbiki Aanlevering op basis van de volgorde waarop 
 materiaal gebruikt wordt

Jundate Sequentieel laden

Kaizen Letterlijk verandering ten goede, in de praktijk 
vertaald als continu verbeteren of steeds beter

Kanban Informatiedrager, letterlijk ‘uithangbord’
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Kiken Yochi Gevaarpreventie. Inschatten van de kans op het 
optreden van veiligheidsproblemen en gevaren

Minomi Flow zonder container

Muda Zonder enige waarde

Obeya Een plek waar alle betrokkenen samenkomen om 
op basis van visueel management van het werk 
betekenisvolle gesprekken te hebben en geïnformeerde 
beslissingen te nemen. Letterlijk ‘grote kamer’

Omote Hyojun Standaard werkcombinatietabel, actuele status

Poka Yoke Een hulpmiddel om onbedoelde menselijke fouten 
door bijvoorbeeld onoplettendheid te voorkomen. Ook 
wel idiootbestendigheid genoemd

Sei Hyojun Standaard werkcombinatietabel, na verbetering

Seiketsu 5S stap 4 Standhouden

Seiri 5S stap 1 Scheiden

Seisou 5S stap 3 Schoonmaken

Seiton 5S stap 2 Schikken

Shitsuke 5S stap 5 Stimuleren

Shokuba Kasseika Werkplekvitalisering

Soi-Kufu Teian Seido Creatieve verbetering suggestiesysteem

Soi-Kufu Creatieve verbetering

Yamazumi Staafdiagramweergave van werkduur per proces, 
gebruikt om Heijunka te realiseren

Yarigai Werkvoldoening

Yokoten Het delen en implementeren van best practices door 
de organisatie heen
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Kennismaking Toyota 
Production System

1.1 Inleiding

Toyota Motor Corporation (hierna te noemen Toyota) is een autoproductie-
bedrijf waarvan de hoofdvestiging in Japan is gevestigd. Toyota staat bekend 
als één van de meest succesvolle autoproducenten ter wereld. De automer-
ken Toyota en Lexus worden niet alleen geroemd om hun hoge kwaliteit, ook 
de bedrijfsvoering van Toyota staat bekend als één van de meest succesvolle 
en gezonde ter wereld. Zo blijkt onder andere uit een artikel van MIT Sloan 
Management Review dat Toyota vele malen productiever is dan de Ameri-
kaanse auto-industrie (Cusumano, 1988). Dit geldt vanaf de jaren ’60 ook 
voor de Toyotafabrieken in Amerika. Uit onderzoek van de jaren 2000 tot 
2020 blijkt dat Toyota onbetwist de meest waardevolle autofabrikant is (Car-
los, 2020). Niet alleen binnen de autofabrikanten scoort Toyota uitmuntend. 
Uit onderzoek van FXSSI (2020) naar de meest waardevolle bedrijven staat 
Toyota in de top 10. Toyota is ook de enige autoproducent die in deze top 10 
staat vermeld.

Dit zorgt dat veel organisaties, zowel binnen de auto-industrie als daarbuiten, 
nieuwsgierig zijn naar hoe Toyota dit voor elkaar krijgt. Dit heeft ertoe geleid 
dat Amerikanen in de jaren ’90 onderzoek hebben gedaan bij Toyota. Hierdoor 
is de productiewijze van Toyota wereldwijd bekend komen te staan als Lean. 
Deze productiewijze wordt tot op de dag van vandaag door menig producent 
gekopieerd om zo de effectiviteit en efficiëntie van Toyota te evenaren. Ook de 
innovatieve capaciteit van Toyota is erg hoog. Toyota bezit veruit de meeste 
patenten in de auto-industrie.

Het Toyota Production System (TPS) staat vooral bekend onder namen als Lean, 
Lean management, Kaizen, 5S, enzovoort. Er is veel gepubliceerd over Lean en 
Europeanen of Amerikanen hebben een westerse interpretatie van hoe er bij 
Toyota wordt gewerkt. Dit westerse filter is niet incorrect, maar hierdoor kan 
het zijn dat TPS anders is beschreven dan hoe het gewoonlijk bij Toyota wordt 
toegepast. In dit boek wordt TPS zoals het bij Toyota ontwikkeld is beschreven. 
Het betreft een vertaling van het officiële opleidingsboek TPS van het Toyota 
Management Institute in Japan. Hiermee is dit boek gebaseerd op de officiële 
publicaties zoals ze door de bron zijn geschreven.

1
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Bij dit boek hoort de website www.leanproductiesysteem.nl. Hier zijn begrippen-
trainers, oefenvragen en video’s te vinden.

1.2 TPS in de context van het gehele Toyota (Management) 
Systeem

TPS is een onderdeel van een groter geheel dat, op een aantal essentiële onder-
delen na, minder bekend is. In figuur 1.1 wordt de grotere context gegeven, die 
daarna verder wordt toegelicht.

Afkortingen: 

TPS: Wereldwijd bekend onder termen als Lean, Kaizen, 5S 

TDS was naast praktijken van Honda e.a. een van de bronnen voor wat nu bekend staat als Scrum.

TMS : Toyota Way Management System
TDS : Toyota Development System
TPS : Toyota Production System
TMSS : Toyota Marketing & Sales System

TDS

TPS TMSS

TMS

Figuur 1.1 Toyota Management Systeem

TMS is de afkorting voor Toyota Way Management System en staat beschreven 
in het boek Lean Management Systeem – De manier waarop Toyota de orga-
nisatie succesvol maakt. TMS vormt de managementverbinding met TPS en 
zorgt ervoor dat er synergie ontstaat op basis van een managementstijl die vol-
ledig aansluit op de TPS-aanpak (Lean). Via de managementstijl TMS stelt het 
management de medewerkers en teams in staat autonoom te functioneren, hun 
eigen werkplezier te organiseren en waardevol werk te verrichten.

Centraal in TMS staat het zogenoemde Shokuba Kasseika. Deze Japanse term 
laat zich niet letterlijk vertalen, maar komt neer op het volgende: het ontwikke-
len van de werkplek via het stimuleren van persoonlijke groei van medewerkers 
en het onderhouden en vergroten van energie bij medewerkers en teams. Om 
deze energie en ontwikkeling te bereiken, draait Shokuba Kasseika volledig om 
respect voor de mens en diens capaciteiten.

Het bestuderen van TMS zorgt dat we op een andere manier gaan denken over 
het behalen van bedrijfsresultaten die gezond zijn voor de organisatie en haar 
medewerkers. TMS is een systeem waarin de rol van het management in per-
soonlijke groei en zelfontplooiing van medewerkers/teams uitgelegd wordt en 
dat het management in staat stelt om deze gezonde bedrijfsresultaten te  behalen.
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1  Kennismaking Toyota Production System 13

TDS staat voor Toyota Development System. TDS richt zich op de wijze waarop 
nieuwe modellen worden ontwikkeld en in productie worden genomen. Dit 
systeem is vrijwel onbekend onder de naam TDS. Toch worden onderdelen 
eruit wereldwijd in de praktijk toegepast. Professor Ikujiro Nonaka heeft het 
alom bekende Scrum afgeleid van TDS, de beproefde manier van werken die 
bij Toyota al jarenlang is toegepast. Ook het TDS-onderdeel SE (Simultaneous 
Engineering) staat onder de naam DevOps binnen de IT volop in de belang-
stelling.

Ten slotte staat TMSS voor Toyota Marketing en Sales System. Deze aanpak 
richt zich vooral op het verkennen van de markt en wat klanten echt wensen 
op het gebied van de automobielindustrie. Het Lean-principe de klant centraal 
wordt via TMSS vormgegeven.

De samenhang tussen de onderdelen is als volgt te modelleren.

TPS 

WAT HOE

 

 
Kwaliteit in 

het proces inbouwen

Voorraad
 verminderen door JIT

 

 

 

JIDOKA 

 

 

Zichtbaar maken
en elimineren van 

MUDA

 Proces Kaizen
& 

mankrachtreductie

Heijunka

Flow 

  Pull

  
Kostenreductie

(de weg naar winst)

 

POKA YOKE

  Visualisatie

 

Standaardwerk

  KANBAN

Tools

Figuur 1.2 TPS

1.3 Ontstaan en ontwikkeling van TPS

Het Toyota Productie Systeem (TPS) heeft als doel om voortdurend verbeterin-
gen en innovaties in de dagelijkse productie te kunnen doorvoeren. Het werd als 
systeem vormgegeven door Taiichi Ohno. Die beschouwde TPS als evoluerend 
systeem dat zichzelf als het ware continu verder ontwikkelde door voortdurend 
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Toyota is een van de meest succesvolle autoproducenten ter wereld. De productiewĳ ze van 
Toyota wordt door menig producent gekopieerd om zo de eff ectiviteit en effi  ciëntie te 
evenaren. Het doel van het Toyota Productie Systeem (TPS) is het leveren van de juiste 
klantwaarde, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment. TPS staat in Nederland vooral 
bekend als Lean. Lean Productie Systeem is een vertaling van het offi  ciële opleidingsboek 
van de Toyota Engineering Corporation Japan. 

Het boek gaat in op het inrichten van Quality Circles. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het optimaal 
inrichten van de werkplek met 5S-technieken en het inrichten van Kanban-borden. Ook komen inrichtings -
principes voor productielĳ nen, het reduceren van verspillingen en het toepassen van standaarden aan 
bod. Beschreven wordt op welke wĳ ze de logistiek moet worden ingericht om de productieprocessen 
optimaal te ondersteunen. Verschillende logistieke principes en bĳ behorende Kanban-systemen worden 
uitgelegd.

Lean Productie Systeem beschrĳ ft op welke wĳ ze productie en onderhoud (assetmanagement) het best 
ingericht kunnen worden. Ook komt het continue verbeteren en borgen van kwaliteit uitgebreid aan de 
orde, bĳ voorbeeld de kwaliteitsborging in processen (Quality Into Process). Tot slot wordt beschreven hoe 
er tĳ dens productontwikkeling al rekening gehouden kan worden met het inbedden van nieuwe producten 
in de bestaande productieomgevingen: Simultaneous Engineering. 
Dit boek is voor techniek- en bouwkundestudenten, maar ook voor professionals, een introductie van Lean 
op de (toekomstige) werkplek. Op de website bĳ  het boek, www.leanproductiesysteem.nl, zĳ n 
meerkeuzevragen, open vragen, video’s, docentenmateriaal en een begrippentrainer beschikbaar. 

Jan Wĳ nand Hoek is erkend partner van het Toyota Management Institute in Japan. Zĳ n streven is dat 
vakmanschap en teamwork weer op de eerste plaats komen te staan en dat bureaucratie plaats maakt 
voor passie en werkplezier (Yarigai).
Mariël Koopmans gelooft dat de transformatie naar een lerende organisatie de sleutel is voor succes op 
de werkplek. Als erkend partner van het Toyota Management Institute in Japan en zelfstandig ondernemer 
helpt zĳ  organisaties bĳ  de Lean-transitie.
Tim Wolput is japanoloog en woont sinds 1999 in Japan. In 2005 werd hĳ  wereldkampioen Aikido. 
Tegenwoordig is hĳ  als director verbonden aan het Toyota Management Institute in Nagoya en organiseert 
TMS en TPS opleidingen op globaal niveau.
Toshio Horikiri werkte van 1966 tot 1987 bĳ  Toyota Motor Corporation. Hĳ  is de oprichter en CEO van 
Toyota Engineering Corporation, Toyota Management Institute en voorzitter van het TMS&TPS Certifi caat 
Instituut. Hĳ  ontwikkelde Total-Toyota Production System en Toyota Way Management System.
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