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5S SYSTEEM: SORT (Sorteren) REFERENTIEFORMULIER 1  
DOEL: Niet-essentiële voorwerpen in de werkplaats elimineren 

 
 
 

Werkgebied Datum Initialen 

Sort (Sorteren)-checklist 
Werkplaats werd gefotografeerd voorafgaand aan 
5S implementatie Supervisor om rode tags aan te 
brengen is geselecteerd 
Voorafgaand aan de implementatie worden 
diensttijden geregistreerd Logboek werd gecreëerd 
voor rode tagbestanden 
Criteria zijn opgesteld en tijd is toegewezen om 
te sorteren Zones met rode tags zijn aangeduid 
nabij werkplaatsen met rood tagzones zijn goed 
gemarkeerd 

 
 

Niet-essentiële voorwerpen kregen een rode tag om 
niet-essentiële voorwerpen te verwijderen in 
werkplaatsen met rode tagzones Logboek is 
bijgewerkt 
Centrale rode tag zone is vastgesteld en 
gemarkeerd Opslagtijden van rode tagzones 
zijn vastgesteld 
Diensttijden vastgeleg

 
 

 

Snelle referentiestappen 
1.RODE TAG VOORBEREIDING 

• Identificeer voorwerpen waarvan men weet 
dat ze onnodig zijn 

• Overweeg om voorwerpen te labelen die 
zelden worden gebruikt 

• Identificeer voorwerpen waarvan er onnodig 
meerdere exemplaren aanwezig zijn 

• Identificeer voorwerpen die geen functie 
hebben 

 
2. DE IMPLEMENTATIE STARTEN 

• Duid items aan en vul rode tags in 
• Bevestig de rode tags stevig aan 

voorwerpen 
• Verplaats voorwerpen met een rode tag 

naar de omgeving van de werkplaats 
• Laat personeel voorwerpen bekijken en 

terughalen 
 
 
 
Reguliere werkopdracht Tijden 

 
 

3. “WERKGEBIED” RODE-TAG ZONES 
• Duid een ruimte aan voor werkgebied rode-tag zone 
• Zorg ervoor dat de ruimte volstaat en eenvoudig toegankelijk 

is 
• Markeer duidelijk met borden en vloertape om verwarring 

te vermijden 
• Stel vervaldata voor opslag in, zodat voorwerpen regelmatig 

rouleren 
• Onderverdeel in “zeldzame” en “ongebruikte” onderdelen 

 
4. “CENTRALE” RODE-TAG ZONE 

• Duid een ruimte aan voor een centrale rode tag zone 
• Zorg ervoor dat de ruimte volstaat en eenvoudig toegankelijk 

is 
• Markeer duidelijk met borden en vloertape 
• Stel vervaldata voor opslag in, zodat voorwerpen regelmatig 

rouleren 
• Verdeel werkgebied rode tag zones in volgens type 

Naam Taak Tijd (Min:Sec) 
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5S SYSTEEM: SET IN ORDER  (Rangschikken) 
REFERENTIEFORMULIER 2 
DOEL: Duid opslaggebieden aan voor alle voorwerpen in de werkplaats 

 
 

Werkgebied Datum Initialen 

Snelle referentiestappen 
1. DOCUMENTEER GEVAREN, GEREEDSCHAP EN 

VOORRAAD 
• Geef voorrang aan regelmatig gebruikte voorwerpen 

voor labelingbewegwijzering/bewegwijzering 
• Evalueer de doeltreffendheid van de huidige labeling/ 

bewegwijzeringbewegwijzering 
• Ontwikkel uniformiteit in alle labeling/ bewegwijzering 
• Nadruk op gemakkelijk herkenbare 

labeling/bewegwijzering 
 

2. ZORG ERVOOR DAT LEIDINGEN EN 
NUTSVOORZIENINGEN DUIDELIJK ZIJN 
GEÏDENTIFICEERD 
• Markeer leidingen zodat voorschriften en standaarden 

worden nageleefd 
• Markeer met labels/borden met aangepaste grootte 
• Lock-out/tag-out relevante nutsvoorzieningen met 

identificeerbare 
labeling/ bewegwijzering 

• Identificeer leidingen of nutsvoorzieningen die gevaren 
kunnen opleveren op passende wijze 

 
3. IDENTIFICEER VEILIGHEIDSRISICO’S OP 

PASSENDE WIJZE 
• Evalueer heersende codes en standaarden voor 

labels en borden 
• Zorg ervoor dat labels/borden voldoen aan 

voorschriften en standaarden 
• Beoordeel werkplaatsfuncties om gevaarlijke gebieden 

te identificeren 
• Documenteer door werknemers geïdentificeerde 

gevaren en markeer 
Ze op passende wijze 

 
 
 

4. GEEF VOORRANG AAN REGELMATIG GEBRUIKTE 
VOORWERPEN VOOR LABELING 
• Documenteer regelmatig gebruikte voorwerpen met 

data om noodzaak te bepalen 
• Zoek voorwerpen met grotere waarde en bewaar die 

dichtbij het werkgebied 
• Label gereedschap en voorraadopslagruimtenop passende 

wijze 
• Identificeer aan de muur bewaard gereedschap met 

"Schaduwlabels" 
 

5. LABEL NUTS- EN APPARATUURMETERS 
• Zorg ervoor dat labels/borden voor 

nutsvoorzieningen voldoen aan voorschriften 
en standaarden 

• Controleer labels/-borden voor nutsvoorzieningen op 
gepaste grootte 

• Markeer nutsvoorzieningen met eenvoudig identificeerbare 
labels/bewegwijzering 

• Zorg ervoor dat nutsvoorzieningen die gevaarlijk kunnen zijn 
correct zijn geïdentificeerd 

 
6. INSPECTEER PERSOONLIJKE 

BESCHERMINGSMIDDELEN 
• Zorg ervoor dat de OSHA-standaarden worden nageleefd 
• Evalueer PBM op betrouwbaarheid en conditie 
• Documenteer en corrigeer gevonden problemen 
• Train alle werknemers op correct gebruik

 
 

 

Logboek van verplaatste voorwerpen 
Voorwerp Nieuwe locatie (gebruik oriëntatiepunt) 
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5S SYSTEEM: SHINE (SCHOON EN GLADBOENEN) 
REFERENTIEFORMULIER 3  
DOEL: Zorg ervoor dat de werkomgeving altijd schoon en veilig is 

 
 

Werkgebied Datum Initialen 

Shine (SCHOON EN GLADBOENEN)-
checklist 

Neem een foto van de werkplaats voordat Shine wordt 
geïmplementeerd Ontwikkel een uniforme inspectiemethode 
om voortgang te volgen Leg Shine aan de werknemers in 
groepsverband uit en stel doelen vast Vraag input van 
werknemers om werkgebieden te evalueren Begin met het 
reinigen en elimineren van kleine onvolkomenheden 
Beoordeel het werkgebied met het personeel om een volledige 
Shine-taaklijst op te stellen 
Vraag input voor de Shine-lijst en goedkeuring van de 
managers Ontwikkel een inspectiechecklist voor de 
reinigingstaken Houd voldoende reinigingsmiddelen 
voor het werkgebied op voorraad 
Wijs reinigings- en zelfbewakingsverantwoordelijkheden toe 
Roteer de Shine-taken tussen alle personeel van het 
werkgebied Maak een rooster van Shine-data en -tijden in het 
werkgebied Wijs 5S teamleiders aan om de eerste Shine-
periode te controleren 
Wees beschikbaar om vragen te beantwoorden over en 
problemen met schoonmaken op te lossen 
Leg eerst de nadruk op meer algemene Shine-taken 
Breid Shine-reinigingstaken in de loop van  de tijd uit 
Overweeg om kleine reparaties en verven toe te voegen aan 
de Shine-taken 
Vraag input van werknemers tijdens inspecties 
Geef uitvoering aan suggesties van werknemers nadat 
ze zijn goedgekeurd door de manager Leg verplichte 
taaktijden vast en neem een foto van de werkplaats 

Snelle referentiestappen 
1. SHINE (SCHOON EN GLADBOENEN) VOORBEREIDING 

• Elimineer gebieden die duidelijk vuil zijn 
• Verwijder afval regelmatig 
• Maak een lijst van verontreinigingen die moeten worden verwijderd 
• Maak een lijst van alle locaties die dagelijks moeten worden 

gecontroleerd 
 

2. SHINE (SCHOON EN GLADBOENEN) IMPLEMENTATIE 
• Verstrek geschikte oplosmiddelen die geen schade toebrengen 
• Houd voldoendereinigingsmiddelen op voorraad 
• Wijs persoon aan om de voorraad bij te houden 
• Zorg ervoor dat reinigingsmiddelen toegankelijk zijn 

 
3. SHINE (SCHOON EN GLADBOENEN) ROOSTER 

• Maak een rooster met gemarkeerde data en tijden 
• Roteer data en tijden om conflicten te elimineren 
• Instrueer werknemers over passende procedures 
• Ontwikkel een reinigingschecklist voor het werkgebied 
• Plaats het rooster in het werkgebied ter referentie

 
 

Reguliere werkopdracht  Tijden 
 

Naam Taak Tijd (Min:Sec) 
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5S SYSTEEM: STANDARDIZE (Standaardiseren) 
REFERENTIEFORMULIER 4  
DOEL: Stel een formeel 5S Systeembeleid op 

 
 
 

Werkgebied Datum Initialen 

Standardize (Standaardiseren)-
checklist 

Beoordeel huidige visuele communicatiestandaarden 
Stel nieuwe visuele communicatiestandaarden op 
voor conformiteit en uniformiteit 
Documenteer nieuwe visuele 
communicatiestandaarden 
Publiceer de nieuwe standaarden op alle locaties 
waar labels en borden worden gemaakt 
Zorg ervoor dat voorraden en printers beschikbaar 
zijn om passende labels te produceren 
Kom regelmatig samen met werknemers om 5S te 
evalueren Implementeer door de manager 
goedgekeurde ideeën onmiddellijk Voortdurende 
aanpassingen zorgen ervoor dat 5S blijft evolueren 
Betrek andere systeemleiders van de faciliteit 
erbij (zoals “ISO” managers) 
Takenrooster is bijgewerkt voor geschikt 
langdurig gebruik Werknemers zijn op de hoogte 
van pas geïmplementeerde standaarden 
Managers zijn op de hoogte van alle 
standaarden. 
Alle standaarden zijn passend aangebracht nabij 
toepasselijke gebruiksgebieden 
Werknemers wordt steeds om input gevraagd 
De opleiding van nieuwe werknemers omvat formeel 
5S-onderwijs Leg werkopdrachten vast 
Neem een foto van de huidige omstandigheden in de 
werkplaats 

Snelle referentiestappen 
1. STANDARDIZE (Standaardiseren) VOORBEREIDING 

• Wijs taken toe en formaliseer als beleid 
• 5S Systeembeoordelingen worden regelmatig gehouden 
• Maak voortdurende aanpassingen mogelijk 
• Betrek andere interne systeemleiders 

 
2. COMMUNICATIE ONTWIKKELEN 

• Deel feedback van werknemers met managers 
• Documenteer feedback van werknemers 
• Implementeer door management goedgekeurde ideeën snel 
• Duid gevonden problemen aan voor onmiddellijke correctie 

 
3. DE IMPLEMENTATIE STARTEN 

• Deel feedback van werknemers met managers 
• Vraag goedkeuring van management 
• Implementeer door management goedgekeurde ideeën snel 
• Blijf feedback vragen van werknemers 

 
4. HELP 5S GROEIEN 

• Zorg ervoor dat alle managers meedoen 
• Ontwikkel een lijst van processen/systemen die al gebruikt 

worden 
• Betrek andere proces-/systeemleiders 
• Integreer 5S in andere bestaande activiteiten 

 
5. ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN BETROKKEN BLIJFT 

• Moedig een open dialoog in alle discussies aan 
• Zorg ervoor dat werknemers zich betrokken voelen bij het 

systeem 
• Luister naar ideeën en maak notities 
• Geef ruimte voor aanpassingen 

Reguliere werkopdracht  Tijden 
 

Naam Taak Tijd (Min:Sec) 
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5S SYSTEEM: SUSTAIN (Onderhouden) 
REFERENTIEFORMULIER 5 
DOEL: Formaliseer beleid werkgebied 5S systeem 

 
 
 

Werkgebied Datum Initialen 
 

Sustain-checklist 
Geef werknemers een inspectie- en 
vergaderingsrooster Houd geplande 
werkplaatsvergaderingen en -inspecties Blijf 
feedback van werknemers documenteren 
Communiceer alle successen met awards en 
banners Overweeg een interne 5S 
updatevergadering in te voeren 
Blijf regelmatig samenkomen met andere 5S 
teamleiders Rouleer  managementtaken van 5S 
teamleiders door het hele bedrijf 

 
 
Snelle referentiestappen 
1. SUSTAIN (Onderhouden) VOORBEREIDING 

• Ontwerp roosters voor elk werkgebied 
• Voeg algemene taken toe aan het rooster 
• Zorg ervoor dat het rooster visueel toegankelijk is 
• Update indien nodig 

 
2. HOUD REGELMATIG VERGADERINGEN 

• Formaliseer vergaderingen van de werkgebieden 
• Sluit vergaderingen af met inspecties 
• Behandel problemen tijdens vergaderingen 
• Implementeer door werknemers goedgekeurde 

ideeën 
 
 

Reguliere werkopdracht  Tijden 

 
 

Leg werkopdrachten regelmatig vast 
Fotografeer werkplaatsomstandigheden 
regelmatig 
Bewaar 5S bestanden in een scrapboek of elektronisch 
bestand 
Voeg foto's toe aan 
voortgangsrapporten Beoordeel de 
voortgang van de faciliteit 
Plaats resultaten regelmatig op het “Prestatiebord” van het 
bedrijf Beoordeel de 5S teamleidertaken regelmatig 

 
 
 
 

3. KIJK NAAR HET PERSONEEL IN HET WERKGBIED 
VOOR IDEEËN 
• Hanteer een "open-deur-beleid" 
• Betrek werknemers om oplossingen voor problemen te 

vinden 
• Documenteer suggesties van werknemers 
• Implementeer door management goedgekeurde suggesties 

 
4. COMMUNICEER SUCCESSEN 

• Communiceer successen onmiddellijk 
• Gebruik interne publicaties en awards 
• Toon successen met grafieken 
• Ga steeds op zoek naar 5S succes 

Naam Taak Tijd (Min:Sec) 
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