
Datum:                                        Uitgevoerd door:
Werkplek: Eigenaar:

5S Nr Opmerkingen

1 I II III IV V

2 I II III IV V

3 I II III IV V

4 I II III IV V

5 I II III IV V

6 I II III IV V

7 I II III IV V

8 I II III IV V

9 I II III IV V

10 I II III IV V

11 I II III IV V

12 I II III IV V

13 I II III IV V

14 I II III IV V

15 I II III IV V

I Gestart
II In ontwikkeling
III Uitgevoerd
IV In hele werkomgeving uitgevoerd
V Alle gebruikers doen mee

ScoreOmschrijving

… op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid

De juiste spullen…

Een schone en prettige werkplek

Proces onder controle
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Oorzaken van vervuiling zijn weggenomen
Documenten, materialen, gereedschappen, machines en 
apparaten zijn klaar voor gebruik
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Toepassen van tools; 
zie ik dit?

Integratie;
zie ik dit overal?
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5S-audit

Totaal aantal punten:

Documenten, materialen, gereedschappen, machines en 
apparaten hebben een vaste plek (gerangschikt naar 
gebruiksfrequentie en gemakkelijk pakken en terugleggen)

De werkomgeving kent een vaste indeling voor werkplek, 
opslag en transport-/looppaden

Nog niet verwijderde overbodige documenten, materialen, 
gereedschappen, machines en apparaten zijn als zodanig 
aangeduid (bijvoorbeeld d.m.v. red tags of rode zone)

De werkomgeving is vrij van overbodige documenten, 
materialen, gereedschappen, machines, apparaten, etc.

Er heerst een verbetercultuur: verbeteracties zijn gericht op 
het elimineren van verspilling en preventieve acties

5S en verbeteren is vast onderdeel van het werk en 
werkoverleg (aandragen van verbeterideeën, herzien en 
aanpassen van geldende standaarden)

5S-audits worden regelmatig uitgevoerd, intern (door de 
eigen afdeling of door andere afdelingen) en/of extern

Er is een communicatiebord met daarop de voortgang van 5S  
in één oogopslag duidelijk

Afwijkingen van de standaard zijn in één oogopslag duidelijk

Verder verbeteren

Criteria voor benodigde en overbodige items zijn 
vastgesteld

Afspraken over een werkwijze t.a.v. overbodige materialen, 
minimale en maximale hoeveelheden en schoonmaken zijn 
gestandaardiseerd en zichtbaar in werkgebied aanwezig

Minimale en maximale hoeveelheden van materialen, 
gereedschappen, machines en apparaten zijn aangegeven

De werkomgeving is (functioneel) schoon


