
CONTINU VERBETEREN IN DE PRAKTIJK
LEAN SIMULATIE – THEORIE SLIDES



Theorie Lean

Waarde - Waardestroom - Verspillingen



Lean is een evolutie van bewezen successen
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Perfectie

Pull

Flow

Waardestroom

Waarde

De LEAN filosofie is gestoeld op 5 basisprincipes:



Het eerste principe van Lean is 

Waarde voor de klant

Waarde voor 
de klant

Klant bepaalt 

de waarde

Geen waarde = 

VERSPILLING

Waarde is het 

invullen van de 

klantbehoefte
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Het tweede principe van Lean is Waardestroom

Een waardestroom bestaat uit alle produktbewerkingsstappen
die uitgevoerd worden om de klantwaarde te kunnen leveren



Directeur

Marketing & 
Sales

Inkoop Productie Administratie

Staf

Een waardestroom loopt door de hele organisatie

Waardestroom

Wachten Correctie
Achterstand



Optimaliseren van de waardestroom
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Doorlooptijd

Kwaliteit

Verspilling

Niet waarde 

toevoegend

Waarde 

toevoegend

Vaak 75 % van een proces

Vaak 20 % van een proces

Vaak 5 % van een proces

Elimineren!

Reduceren!

Standaardiseren 

& optimaliseren!

= Kosten
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Klachten en herstel leiden tot een zgn. verborgen fabriek



Lean richt zich dus op het elimineren van verspilling.  

Verspilling komt voor in veel verschillende vormen

Wachten

Beweging

Talent

Voorraad

Overproductie

Overbewerking

Correctie

Transport



Theorie Lean

Flow – Pull - Perfectie



Het derde principe van Lean is Flow

 Laat het product door de organisatie stromen, het product ligt dus niet stil 

te wachten op de volgende bewerking.

 Filosofie “ Sturen op reduceren van doorlooptijd ”

=> elimineren van verspillingen

=> verhogen van kwaliteit van proces en product

=> reduceren van kosten

Flow door minimale overdrachtpunten en voorkomen van ‘batches’
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Het vierde principe van Lean is Pull

 Produceer uitsluitend wat gevraagd wordt en wanneer het gevraagd wordt door 

de klant; dus geen voorraden

 In een pull productie bepaalt de klantvraag dus de productie en niet de 

productie de klantvraag

Klant dicteert snelheid van het proces!

…naar PULL (getrokken flow)Van PUSH (geduwde flow)…



Produceren volgens klantvraag vraagt om 

inzicht in vraagpatronen

Inzicht in de klantvraag op 

verschillende niveaus is nodig om 

capaciteit optimaal in te kunnen 

benutten (Capaciteitsmanagement).

Data uit het verleden kan 

gebruikt worden voor het 

maken van prognoses



Waar ging het mis in het spel?

• Het werk is niet gelijk 

verdeeld!
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Wat kunnen we eraan doen? 

 Haal eerst alle verspillingen 

uit je proces

 Zorg vervolgens dat iedere 

processtap evenveel tijd 

kost

 Takt tijd= Beschikbare tijd 

Klantvraag

A B C D E GF H JI

Weet je zeker dat je 

zo veel mogelijk 

verspilling hebt 

verwijderd?

Processtap / Medewerker
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Takt tijd 

= 30s



Het 5e principe van Lean is Perfectie

Perfectie bereik je nooit… het is het streven om continu te verbeteren 

en dus continu vooruit te gaan richting perfectie

Continu Verbeteren
Standaardisatie

Kaizen

Houding en Gedrag
5S

Operationeel management

Diverse Lean instrumenten helpen bij het streven naar Perfectie



ZingevenDoenken

VerBazen

Werkvloeren

“Laten we eerst 

de risico’s nog 

eens verder 

onderzoeken” 

“We vinden het 

een goed plan 

– dus ik ga het 

nu doen!”

“Dat doen we al 

jaren op deze 

manier”

Verwonder 

jezelf: vraag vijf 

keer waarom?

Van

Naar

“Dat moet van 

mijn baas”

“Ik snap 

waarom we dit 

met het team 

zo doen en zie 

mijn belang 

daarbij!”

Ideeën 

verzinnen van 

achter je 

bureau

Draai een 

dagdeel mee 

met een 

medewerker

De elementen binnen Houding en Gedrag



Wat doet Lean anders?

Klant

Waardestroom

De medewerkers hebben direct 

klantcontact en verbeteren het 

proces continu richting 

hogere klantwaarde.

De leidinggevende faciliteert hen 

hierbij


