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Waarom Lean in de melkveehouderij?



Essentie van LEAN in Agri

• Waarde toevoegen
• Verspilling verminderen
• Gemiddelde verhogen
• Variatie verkleinen
• Betrokkenheid vergroten.

Verbeteren kan altijd!



4 P’s

Probleem oplossen
Continue verbeteren

People & Partners

Process

Philosophy



De essentie van Lean (process)

Wie is de 
klant? 

Wat wil de 
klant?

Verspillingen
Waarde 

toevoegend

Totale procestijd

Verspillingen
Waarde 

toevoegend

Totale procestijd

Tijd voor andere 
zaken

Winst



“Klassiek” “LEAN”

Managers dirigeren Managers leren en faciliteren

Fouten wijten aan mensen Zoeken naar de echt oorzaken in het 
systeem

Belonen van Individu Succes vieren met teams

Leverancier als vijand Leverancier als partner

Kennis afschermen Kennis delen

Korten op budget Verspilling elimineren

Aanpassen aan concurrent Streven naar perfectie

Cultuuromslag (people & partners)





Welke processen kunnen beter?

Wat zijn jullie wakkerligpunten?



LEAN AGRI

• Verspilling in kaart brengen

• 5s – schone werkplek, standaardiseren 

• Ishikawa (Fishbone) - grondoorzaken

• Pareto analyse – Wat draagt welke oorzaak bij aan het probleem
• Line balancing – balanceer je arbeidsproces

• Toolbox meetings, Standup meeting - betrokkenheid vergroten.



Lean Agri – Verspilling





Lean Agri – 5S

5S
• Sort out
• Systemize
• Shine
• Standardize
• See to (look after)



Lean Agri – 5S

5S
• Sort out
• Systemize
• Shine
• Standardize
• See to (look after)



Lean Agri – Ishikawa (Fishbone)



Lean Agri – Ishikawa



Lean Agri – Pareto analyse



Lean Agri – Pareto analyse



Lean Agri – Pareto analyse
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Lean Agri – Pareto analyse



• Line balancing / taakverdeling
• Haal de pieken uit je arbeidsproces



Lean Agri – Pareto analyse



Lean Agri –Standup meeting

Directie

7:30

Herd 
management

7 am

Feeders

6 am

Milkers

6:15

Crop
management

7 am

Tractor 
drivers

6am

Technical 
support

6.15



Lean Agri -Toolbox meeting



Standard operation procedures (SOP)

✓Duidelijke communicatie over manier van werken
✓Kleinste kans op fouten
✓Creeer standaarden en daarmee ruimte voor 

verbetering
✓Eenvoudige introductie van taken aan nieuwe 

werknemers.



Standard operation procedures (SOP)

• Werkt alleen voor uw bedrijf (dus zelf maken event. 
mbv adviseur)

• Gebruik veel foto’s en schemas, zo min mogelijk tekst.
• Gemaakt en verbeterd door en met eigen werknemers

(Go to the Gemba)









Standard operation procedures



Visual management, minimize 
waste; colostrum feeding 3x



Visual management, Activity planner



Standard operation procedures



Lean Agri 



Lean Agri 


