CHECKLIST “VERSPILLINGEN HERKENNEN”
Deze checklist is een korte weergave van verspillingen die in uw organisatie kunnen voorkomen.
Welke (mogelijke) verspillingen u zal gaan herkennen in uw eigen organisatie is afhankelijk van de
processen en bewerkingen die worden uitgevoerd. En van uw eigen alertheid.

1. TRANSPORT.
☐ De producten en materialen worden over (te) grote afstanden door het gebouw verplaatst.
☐ De producten en materialen worden vaak verplaatst (extra handelingen en/of schade).
☐ De producten en materialen worden niet altijd direct op de juiste plaats neergezet.

2. VOORRAAD.
☐ Er worden materialen besteld die (voorlopig) niet nodig zijn.
☐ Er worden te grote bestellingen geplaatst (meer dan nodig is).
☐ Er is teveel voorraad van gereed product.
☐ Een deel van de voorraad zal niet worden verwerkt of verkocht (incourant).

3. ONNODIGE HANDELINGEN.
☐ Te veel handelingen gaan gepaard met bukken, strekken of reiken.
☐ Veel archieven staan op papier, terwijl er ook een digitaal archief gebruikt wordt.
☐ Er moet vaak gezocht worden naar documenten, bestanden en/of informatie.
☐ De te gebruiken gereedschappen, machines en/of materialen zijn niet bij de hand.
☐ Er vinden meer controles op proces en kwaliteit plaats dan strikt noodzakelijk is.
☐ Er wordt onnodig grondig schoongemaakt (meer dan minimaal noodzakelijk of vereist is)

4. WACHTEN.
☐ Er moet gewacht worden bij draaiende machines om de volgende handeling uit te voeren.
☐ Er moet gewacht worden op collega’s / bewerkingen (de voorgaande nog niet is afgerond).
☐ De juiste informatie en/of instructies zijn niet op tijd op de werkplek aanwezig.
☐ De omstelling van de machine duurt langer dan noodzakelijk is (slechte werkvolgorde).

5. OVERPRODUCTIE.
☐ Er wordt meer geproduceerd dan nodig is voor de orders op korte termijn.
☐ De producten worden te vroeg geproduceerd t.o.v. het moment van uitleving.
☐ Er worden al producten gemaakt waar nog geen (potentiële) afnemer voor is.
☐ Er worden rapporten, statistieken en protocollen opgesteld waar niemand iets mee doet.
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6. OVERBEWERKING.
☐ De producten worden extra goed ingepakt, meer dan strikt noodzakelijk is.
☐ De producten worden mooier en beter gemaakt dan volgens specificatie nodig is.
☐ Er worden in het proces machines gebruikt met een te grote capaciteit voor de bewerking.

7. FOUTEN.
☐ Er worden producten gemaakt die niet aan de minimum eisen voldoen
☐ De afgekeurde producten moeten worden herbewerkt of vernietigd.
☐ Er worden rapporten, statistieken en instructies opgesteld die onjuiste gegevens bevatten.
☐ De onjuiste rapporten, statistieken en instructies moeten worden gecorrigeerd.

8. KENNIS EN CREATIVITEIT.
☐ Er wordt geen of onvoldoende gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring.
☐ De medewerkers worden niet of onvoldoende betrokken bij innovaties en aanpassingen.
☐ Er wordt een slechte of ondoordachte planning gemaakt voor de inzet van medewerkers.

9. WATER EN ENERGIE.
☐ De waterleiding loopt langer door dan noodzakelijk is (deel loopt direct de afvoer in).
☐ De verlichting blijft branden in ruimten waar niemand aanwezig is.
☐ Er wordt meer verlichting gebruikt dan noodzakelijk is voor de functie van de ruimte.
☐ De temperatuur in de ruimte is niet juist ingesteld (te warm of te koud).
☐ De machines draaien door, terwijl er niet geproduceerd wordt (pauzes, wachttijden, ect).

10. ONBENUTTE SYSTEMEN.
☐ Handelingen worden handmatig uitgevoerd, terwijl er software voor in huis/beschikbaar is.
☐ De gebruikte software wordt niet met regelmaat voorzien van een update.
☐ Er wordt teveel geïnvesteerd in machines en gereedschappen (deel blijft ongebruikt).
Herkent u één of meerdere van de beschreven verspillingen? Dan is nu het juiste moment om actie
te ondernemen om de verspillingen in uw organisatie te reduceren. Verspillingen gaan immers
altijd ten koste van de kwaliteit en de winstgevendheid.

Logis Dienstverlening begeleidt en ondersteunt u bij het verbeteren van uw
logistieke bedrijfsprocessen door verspillingen te verminderen. Het resultaat
zal zijn een betere service/klanttevredenheid tegen lagere kosten.
Neem voor meer informatie contact op via www.logis-dienstverlening.nl, maar
bellen naar: +31 6 27431107 kan natuurlijk ook.
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