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Verspilling Voorbeeld

Overproductie
Overproductie is als je meer maakt, vooruitloopt op of sneller gaat 
dan het volgende proces. Bedrijven produceren meestal over om 
bepaalde zaken te verstoppen, zoals afkeur van producten, storingen 
en instelverliezen. Dit leidt tot overmatige voorraden, overmatig 
transport en een mogelijkheid voor uitval.

1.

2.

3.

Defecten
Is het niet goed werken of het kapot zijn van iets (in de breedste 
zin van het woord). Kapotte machines, gereedschappen, materialen, 
afkeur enz. Defecten zorgen ervoor dat er verspillingen zijn van ma-
terialen, mens- en machine-uren, het maken ervan en inspecteren 
van een slecht product.

1.

2.

3.

Overmatige voorraden
Voorraad is als er tussen processen / machines te veel onder 
handen werk is en als er grote hoeveelheden grondstoffen en  
afgewerkte goederen aanwezig zijn. Hierdoor moeten bedrijven 
contant geld gebruiken om de rente te financieren (financieringskosten).

1.

2.

3.

Wachten
Wachten op onderdelen, mensen, machines en papierwerk is een 
van de grootste verspillingen. Het vertraagt de tijd waarin we een 
proces kunnen voltooien en het zorgt voor frustraties.

1.

2.

3.

Transport
Transport is het transporteren van grondstoffen naar de fabriek en 
van producten naar de klanten eventueel via een DC. Transport ver-
andert het product niet en is daarmee een verspilling. Het is lastig 
te voorkomen en tegen te gaan. Maar het is wel het doel deze te 
minimaliseren.

1.

2.

3.

Verwerking zonder toegevoegde waarde
Extra verwerking of over bewerking zijn activiteiten die uitstijgen 
boven de eisen van de klant of onnodige stappen die geen waarde 
toevoegen. Een voorbeeld is het wassen van onderdelen omdat ze 
vies zijn geworden toen ze op voorraad lagen of het overpakken van 
producten.

1.

2.

3.

Overmatige verplaatsing
Overmatige verplaatsing heeft betrekking op mens en product. We 
willen graag alles in 1 keer van A naar B hebben en niet via allerlei 
tussenstations. Vanuit het magazijn in 1 keer naar de juiste plek 
aan de machine zodat het direct gebruikt kan worden.

1.

2.

3.
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