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“Meer waarde met 
minder verspillingen”



Wat gaan we doen?

• Introductie 8 vormen van verspilling

• Praktijkopdracht

• Hoe pakt Lely het aan?

• Wat neem je mee?



1. INTRODUCTIE



Farm Management Support

Onze visie:

‘Optimalisatie van een duurzame, winstgevende en
aangename toekomst op jouw bedrijf, naar jouw keuze’ 



“Lean is een manier van werken waarbij gericht 
wordt op het creëren van waarde en het 

elimineren van verspillingen”

LEAN



Betrokkenheid

Inzicht in verspillingen en waarde

Evaluatie van verspillingen en activiteiten die 
waarde toevoegen

Elimineren verspillingen

Continue verbeteren routines en werkwijzen

Waar het om gaat



1. Betrokkenheid



Waarde = waar de klant voor wil betalen

Je levert waarde als je melk produceert dat…..
Voldoet aan de verwachting van je klant of deze zelfs
overstijgt. 

2. Inzicht in waarde & verspilling



Verspilling = activiteiten die geen waarde toevoegen

8 vormen van 

Verspilling

2. Inzicht in waarde & verspilling
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Optimaliseren

Elimineren

Combineren

Reduceren

Simplificeren

5%

35%

60%

Waarde toevoegend

Voegt geen waarde toe
maar wel nodig

Voegt geen waarde toe

Primaire focus
‚traditionele efficiency‘ 

verbeteringen

Primaire focus LEAN 
verbeteringen

3. Focus op de juiste plek



Werk slimmer, niet harder…



Betere 
kwaliteit✓

Minder 
voorraad✓

Lagere kosten
✓Optimale sfeer

✓

Melk productie processen KlantMelkveehouder

Optimalisatie van het melk productie proces
Waarde stroom

Verbeterde 
bedrijfsprestaties✓

4. Elimineer verspillende activiteiten



5. Continue verbeteren, zorg voor…



Continu verbeteren
Stap voor Stap

Kg of melk/ arbeidsuur

5. Bereik
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2. Praktijk opdracht



• Kleine groepen max 4 personen

• Per groep 1 vorm van Verspilling uitwerken

A. Praktijk opdracht

1. Spiegel verspillingsvorm naar je eigen situatie/bedrijf 
 Benoem per deelnemer 1 of 2 voorbeelden

2. Bediscussieer met elkaar mogelijke verbeterpunten  
 wat zijn de mogelijkheden – hoe kun je deze 
“vorm” van verspilling elimineren en/of reduceren?

B. Deel 1 praktijkvoorbeeld met de gehele groep

Praktijk opdracht



3. Hoe pakt Lely het aan?



Een bedrijfsspecifiek optimalisatie programma

Om de bedrijfsprestaties & melk productie proces op een
Lean en efficiente manier, te verbeteren



Betrokkenheid
Bedrijfs-

analyse
Kick off Implementatie

Continu

Verbeteren

Een bedrijfsspecifiek optimalisatie programma





Observatie: Verspilling melk bij voeren kalveren

10 robot bedrijf met 10 medewerkers en 1 herd manager

Praktijk voorbeeld



Observeren + vragen stellen (Lean methodiek 5 W‘s+H): 

Waarom, wat, wanneer, wie, welke en hoe?

10 robot bedrijf met 10 medewerkers en 1 herd manager

Praktijk voorbeeld



Prioriteiten stellen & Acties vastleggen en doorvoeren

(verspillinge meten (kg melk/dag), calibratie uitvoeren, emmers vastklikken, etc.)

• 40 kg melk/dag
• Waarde 1 kg melk €0,30

€0,30 * 40 kg = € 12,00/dag
€ 12,00/dag * 365 dagen =

€ 4380 / jaar

10 robot bedrijf met 10 medewerkers en 1 herd manager

Praktijk voorbeeld



Kennis/inzicht, Lef, Confronterend, Eye Openers, Intensief, Initiatief, Verandering, Waarde…

Teamwork, Betrokkenheid, Inzet, Verantwoordelijkheid, Tevredenheid en Persoonlijke
waardering

✓ Duitsland: +30 kg melk/arbeidsuur

✓ Denemarken: -1 fte, betere melk prijs (door hogere kwaliteit)

✓ Sweden: +22 melk/arbeidsuur

✓ Spanje: + 3 kg melk/koe, 1 persoon minder tijdens melkproces

✓ Estonia + 230 kg melk /dag meer per robot

Wat hebben we bereikt?



Wat neem je mee?



Inzicht in Verspillingen

Besteed aandacht aan de 8 vormen van verspilling

Betrek – Benoem –Evalueer – Optimaliseer bedrijfsprestaties

CONTINUE VERBETERING



DURF JIJ KRITISCH TE ZIJN, JEZELF UIT TE DAGEN 

EN DE VOLGENDE STAP TE NEMEN?



Hartelijk dank & veel succes!


