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Een middenklasser per dag 
door de shredder

Verspillingen zijn – volgens de theorie – 
alle activiteiten in het proces die, in de 
ogen van de klant, geen waarde toevoegen. 
Verspillingen zijn dus verliezen, want ze 
 kosten u wel geld maar leveren geen in - 
komsten op. Afhankelijk van welke theorie 
u hanteert, zijn er acht tot zestien catego-
rieën van verspilling. En helaas, ze komen 
waarschijnlijk allemaal in elk bedrijf voor. 
Dus ook bij uw bedrijf. Verspillingen zijn 
onder te verdelen in:
• manuren; 
•  Overall Equipment 

Effectiveness (OEE);
• duurzaamheid; 
• kwaliteit.

Verliezen
Als uw bedrijf seizoensinvloeden 
kent, dan kunt u zich waarschijnlijk 
gemakkelijk wat voorstellen bij verspil-
lingen op manuren gebied. Mensen die  
duimendraaien, kosten immers geld maar 
leveren niets op. Maar ook mensen die  
heel actief lijken, kunnen geld kosten. Als 
ze bijvoorbeeld heel druk naar iets op zoek 

De meeste bedrijven waar wij komen zijn goed bezig. Althans, 
dat zeggen ze zelf. Vaak hebben ze ook bewijzen voor die  
bewering, zoals marge, omzet, winst en aantal jaren dat ze 
bestaan. En toch weten wij dat ze veel beter kunnen zijn. In  
elk proces zitten namelijk verspillingen. Soms zelfs hele grote! 

schimmelen in de afvalcontainer. Een ge -
renommeerde producent van verpakkingen 
voor zuivel en fruitdranken ontdekte bij-
voorbeeld onlangs dat op één van de twaalf 
lijnen per dag afval werd gegenereerd ter 
waarde van een aardige middenklasse auto.
Tja, da’s pech, denkt u wellicht. Nee dus! 
Het bedrijf vormde een verbeterteam dat 
bestond uit drie operators van de betreffen-
de lijn en een medewerker van de techni-
sche dienst. Het team ontdekte dat het afval 
vooral werd veroorzaakt door het verkeerd 

aanbrengen en afsnijden van de rollen 
verpakkings papier, zogenaamde  missplices. 
Met enkele simpele verbeteringen wisten 
het team het aantal missplices van zeven 
per week terug te brengen naar nul. Mag  
u even uitrekenen hoeveel het bedrijf zich  

per jaar bespaarde met deze simpele 
ingreep. Ervaring leert 
dat elk bedrijf onge-
veer 10 tot 20 procent 

extra kosten kan bespa-
ren, puur door de grootste 

verspillingen te lijf te gaan. 
Dat zijn heel wat middenklas-

sers die niet door de shredder 
hoeven.

• ROB KWAIJTAAL •

  R. Kwaijtaal, algemeen directeur You Improve 

‘  Bedrijven kunnen 10 tot  
20 procent besparen’     

zijn, zoals gereedschap, een bestelbon of 
schoon maakmiddelen. Of mensen die 
 tussenvoorraden al dan niet gemotori  - 
seerd verplaatsen van de ene hal naar  de 
andere. En ook van stilstaande machines 
kunt u zich voor-
stellen dat die  
verspillend zijn.  
Wie bekend is  
met Overall 
Equipment Effec-
tiveness, weet dat ongeplande stilstanden en 
storingen tot grote verliezen kunnen leiden. 

Simpele verbeteringen
Maar denkt u ook eens aan uitval en afval. 
Ook wanneer u dat niet direct ziet ver-
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