
 

   

Whitepaper Verspillingen  
 

In ieder proces zitten verspillingen, altijd. In deze download vertellen we je er meer over.   

Of het nu gaat om een productieproces of een proces op kantoor of thuis. Verspillingen zijn overal! De 

verspillingen kunnen soms heel concreet en tastbaar zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Vaak kunnen 

verspillingen ook verscholen zitten achter een gewoonte en werkwijze.   

Er zijn altijd mogelijkheden om efficiënter te werken wanneer je let op deze verspillingen. De winst zit 

vanzelfsprekend in het daadwerkelijk wegnemen van de verspillingen. En dat hoeft natuurlijk niet in één 

keer. Dat kan ook stap voor stap!   

Een belangrijke eerste stap om verspilling te elimineren in je eigen omgeving is om ze te herkennen en 

erkennen.   

Welke verspillingen zijn er?   

Er worden 8 verspillingen benoemd in Lean Management.    

• Overproductie  

• Wachten  
• Transport  
• Overbewerking (overbodige processtappen)  
• Voorraad  

• Onnodige bewegingen  
• Fouten  
• Talent   

We leggen de verspillingen hier kort aan je uit:   

Overproductie  

Overproductie wordt beschouwd als de ergste vorm van verspilling. Dit ontstaat wanneer een 

bedrijf meer ‘produceert‘ dan de klant vraagt. Dit geldt ook voor het versturen van een e-mail 

met onnodig veel mensen in de CC. Of stapels papieren exemplaren van een brochure die 

weggegooid worden omdat ze niet meer actueel zijn.  Processen werken bij overproductie door, 

terwijl ze eigenlijk hadden moeten stoppen. Een verspilling van tijd, ruimte, aandacht, beheer en 

onderhoud.   
  

Wachten  

Wachten wordt veroorzaakt door een proces dat niet goed doorloopt. Het is een gat tussen twee 

processtappen. De wachttijd wordt vaak opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen 

voor de klant. Door alle stappen in het proces op elkaar aan te laten sluiten voorkom je wachten 

en werk je efficiënter.  
  

Transport  

Transport kost tijd, geld en kan leiden tot schade aan een product. Onnodig verplaatsen van 

materiaal of producten moet zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. Transport als verspilling 

kan ook ontstaan doordat iets niet direct op de juiste plek terecht komt.  
  

Overbewerking (Overbodige processtappen)  

Bij overbewerking doe je meer dan de klant van je verwacht. Stem verwachtingen met de klant 

daarom goed af. Zorg dat processen in één keer goed verlopen. Het is veel efficiënter om het 

proces in één keer goed uit te voeren, dan om tijd te nemen om het nogmaals te doen omdat er 

fouten zijn gemaakt.  

https://bureautromp.nl/efficientie/
https://bureautromp.nl/efficientie/


 

   

      

Voorraad  

Het aanhouden van voorraden kost ruimte en geld. Voorraad kan beschadigen of in de tijd zijn 

waarde verliezen. Ook het zoeken naar het juiste onderdeel kost tijd. Zorg ervoor dat de 

voorraad precies genoeg is voor wat je nodig hebt. Een goedlopend proces is hierbij wel 

belangrijk.   
 

Onnodige bewegingen  

Als een fysieke werkomgeving slecht is ingericht ontstaan onnodige bewegingen. Er moet dan 

bijvoorbeeld te veel gelopen worden om materiaal te pakken. Beweging kan ook ontstaan door 

het zoeken naar bepaalde mappen, documenten, informatie of collega’s. Ook onduidelijke 

werkinstructies zorgen voor onnodige bewegingen.   
 

Fouten  

Producten of (delen van) diensten die niet voldoen aan de specificaties of verwachtingen van je 

klanten vallen onder deze verspilling. Het werken met verkeerde informatie zorgt ook voor 

fouten. Een fout is vaak het gevolg van een onvolledige of onduidelijke werkinstructie of proces. 

Het herstellen van een fout kost tijd en geld. En fouten kunnen zorgen voor een ontevreden 

klant! Vaak zijn er ook nog eens verborgen kosten door retourzendingen, klachtenafhandeling 

en verloren verkopen.   
 

Talent  

Als de kennis en kunde van een medewerker niet of te weinig wordt benut, dan is er sprake van 

verspilling van talent. Dit is niet alleen zonde van de kennis, maar kan ook leiden tot ontevreden 

en ongemotiveerde medewerkers.  

  

Meer weten?  
Wil je weten hoe je verspillingen in jouw organisatie kunt elimineren?    

Neem contact met ons op. We helpen je graag!   

  

  

  
  

Pr. Julianastraat 3  
8281 CK Genemuiden  

☎️ +31 (0) 38 200 40 90 

✉️ info@smit-sca.nl  

www.smitsupplychainadvies.nl  

  


