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Job en Katja

Er is geen ontkomen aan: slimme en snelle technologie bepaalt in 
toenemende mate de processen in magazijnen en distributiecentra. 
Knappe koppen op de beste universiteiten en hogescholen werken dag 
en nacht aan geavanceerde oplossingen die het werk makkelijker en 
effi ciënter moeten maken. Dat is natuurlijk erg fi jn. 
Dit magazine puilt doorgaans uit van verhalen over briljante toepassingen 
van slimme technologie. Zo ook in deze uitgave. Verslaggever Marcel 
van Rijnbach dompelt zich onder in de wereld van ‘augmented reality’, 
waarbij je via een intelligente ‘bril’ een digitaal beeld aan de werkelijke 
situatie toevoegt. Bijvoorbeeld door een 3D-visualisatie van de snelste 
orderpickroute voor te schotelen. Marcel te Lindert belicht de opmars 
van AGV’s, computers op wielen die zelfstandig hun weg vinden door het 
warehouse en tal van taken uitvoeren. Op steeds meer plekken verdringt 
de AGV de conveyor belt.
Er schuilt een gevaar in al die slimme technologie: dat we er blind op 
vertrouwen en vergeten of verleren dat je met gezond verstand vaak ook 
tot slimme oplossingen kan komen. Het verhaal van Gijs Freriks over Job 
Sonke en Hollister geeft wat dat betreft hoop. Sonke werd begin dit jaar 
uitgeroepen tot Logistiek Manager van het Jaar. Hij kreeg die prijs voor 
de doordachte manier waarop hij leiding en vorm had gegeven aan de 
verhuizing van het dc van Hollister naar een nieuwe locatie. Sonke laat zien 
dat warehousing vooral ook mensenwerk is. Technologie is mooi, maar 
succes bereik je door teamwork en strategie.
Succes bereik je ook door te luisteren naar mensen op de werkvloer, 
bewijst Kruidvat. Vakkenvuller Katja Diepstraten wees het management 
van de drogisterijreus op het overbodig gebruik van plastic verpakking in 
het centraal distributiecentrum in Heteren. Die tip werd serieus genomen: 
het dc gebruikt op jaarbasis nu een miljoen plastic zakjes minder.

Martijn Reintjes
Hoofdredacteur Warehouse Totaal 
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Zes cent per pick
Wil je een robot inzetten in het magazijn, dan betaal je daar vaak tienduizenden euro’s voor. Maar 
het kan ook anders, bewijst Magazino. Deze Duitse robotproducent ontwikkelde een betaalmodel 
waarbij klanten bij de TORU-robot per pick betalen in plaats van dat ze steeds de volle mep 
moeten afrekenen voor de jaarlijkse softwarelicentie. 
Middels een innovatief laser- en camerasysteem kan de TORU artikelen zelf detecteren, grijpen 
en vervoeren. In de interne bergruimte kan de robot meerdere artikelen tegelijk opslaan 
waardoor-ie tijdens de tocht door het magazijn meerdere orders kan afhandelen.  
De TORU wordt al ingezet bij bedrijven in België, Polen en Duitsland, waaronder bij Zalando in 
het distributiecentrum in Erfurt. De webshop zet de TORU in om onder meer schoenendozen en 
kledingstukken te picken. 
De start-up rekent zes eurocent per pick. Wel moeten klanten 55.000 euro betalen voor de 
hardware van de robot. 

Tekst: Gijs Freriks / Foto: Magazino
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Verhuizen en doordraaien: 
kan dat goed samen?

Verhuis je naar een nieuwe locatie, dan wil je liever niet dat 
de dagelijkse operatie wordt verstoord. Maar hoe krijg je 
dat voor elkaar? Job Sonke van Hollister Incorporated en 
Arthur Zondervan van logistiek adviesbureau Groenewout 
verklappen het geheim van een geslaagd verhuisproject.

Hollister verhuisde zijn Europese dc twee jaar geleden van 
Etten-Leur naar Oud Gastel, een dorp op acht kilometer 
rijden van Roosendaal. Het materiaal en de producten 
werden overgeplaatst van een pand van 11.000 vierkante 
meter naar een warehouse van 30.000 vierkante meter. Ook 
het personeel ging mee. “Toen we bekendmaakten dat we 
gingen verhuizen, waren sommige werknemers gespannen”, 
legt manager Sonke uit. “Wat betekent dit voor mij? Ga ik mij 
er thuis voelen? En kan ik straks nog wel op de fiets naar het 
werk? Dat soort vragen leefden er.”

Tip 1: communicatie is key
Sonke wist de zorgen snel weg te nemen: “We hebben de tijd 
genomen om de mensen mee te krijgen in het traject en om 
ze te overtuigen. Voor veel mensen was het ook belangrijk 
dat ze een bepaalde mate van baangarantie bij Hollister 
hadden en dat ze hun werk binnen een overzichtelijke afstand 
konden continueren.” Niet één werknemer haakte af. “Wat 
essentieel is voor een goede verhuizing, is dat je goed blijft 
communiceren. Je moet ze in een vroeg stadium betrekken bij 
de veranderingen die gaan plaatsvinden en daarover moet je 
ook zo goed mogelijk in overleg blíjven.”
Omdat Hollister aan patiënten levert, kon de operatie beslist 
niet worden stilgelegd. “De producten moeten immers te 
allen tijde beschikbaar blijven”, aldus Sonke. “We hadden 
de luxe dat ons nieuwe magazijn slechts vijftien kilometer 
verderop stond. We hebben de productverhuizing daarom 
volledig in eigen hand gehad.” In vier weken tijd pendelden de 
vrachtwagens van het Bredase Nouwens Transport, de vaste 
transporteur van Hollister, tussen Etten-Leur en Oud Gastel.

Tekst: Gijs Freriks
Foto’s: Hollister

Het geheim achter de happy landing van Hollister 

Het distributiecentrum van Hollister in Oud Gastel. Hier liggen producten 
voor de stoma- continentie- en intensieve zorg opgeslagen. 
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Verhuizen en doordraaien: 
kan dat goed samen?

Tip 2: breng voorraad in kaart
Bij een verhuizing is het volgens Sonke cruciaal om een goed 
beeld te hebben van de voorraad. Het oude magazijn kan dan 
eerst worden ‘leegverkocht’ en op het moment dat een schap 
in het oude dc leeg is, moet het op de nieuwe locatie alweer 
zijn aangevuld. Om die processen goed te laten verlopen, 
liet Hollister zijn logistiek doorlichten door Groenewout. 
Uiteindelijk heeft dat bureau uit Breda aan ‘alles behalve 
bij de fysieke verhuizing en de implementatie van het WMS’ 
zijn steentje bijgedragen, zegt ‘Managing Consultant’ Arthur 
Zondervan.
“Wij denken in alles mee. Je moet eerst weten wat 
onder meer de doorlooptijden en de inkooptijden zijn. En 
daarna kun je een strategie opstellen.” Voor Hollister had 
Groenewout al gauw een verhuisstrategie uitgewerkt, vertelt 
Zondervan. 
Hollister werkt met ‘landspecifieke producten’. Op een 
artikel naar Duitsland worden andere labels en bijsluiters 
geplakt dan wanneer dat product naar Zuid-Amerika moet. 
Hollister besloot op advies van Groenewout de producten 
‘per land’ of landengroep te verhuizen. Van die keuze kreeg 
Sonke geen spijt: “Het bood ons namelijk de mogelijkheid 
om de verhuizing in kleine brokjes op te delen.”

Tip 3: verhuizen hoeft niet in één keer
“Het grootste deel van de verhuizing hebben we in vier 
weken tijd voor elkaar gekregen. Elk weekeinde hebben we 
‘een groep van landen’ verhuisd. Op vrijdag bereidden we de 
verhuizing van de producten voor en op zaterdag zorgden we 
dat ze in Oud Gastel in de schappen lagen en draaiden we 
een test. Zondags bereidden we de orders voor zodat we op 
maandag niet voor verrassingen zouden komen te staan. Die 
volgorde hebben we zo de hele tijd kunnen aanhouden.” 
Omdat de verhuizing weken duurde, vergde die ‘veel energie, 
aandacht en mankracht’, aldus Sonke: “Maar dit werkte 
voor ons beter dan dat we de verhuizing in één big bang 

INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

GROOT IN STOMAZAKJES 
Hollister is een Amerikaanse producent 
van medische hulpmiddelen voor de 
stoma-, continentie- en intensieve zorg. 
Hierbij valt te denken aan katheters, 
stomazakjes, huidplakken, crèmes 
en nekbanden. Hollister levert aan 
ziekenhuizen, apothekers en rechtstreeks 
aan consumenten over de hele wereld. 
Hollister vestigde zijn Europese 
distributieactiviteiten in 2007 in Etten-
Leur. Hiervoor organiseerde het bedrijf de 
Europese distributie vanuit het Engelse 
Ashby-de-la-Zouch en vanuit München.

08-09-10-11_hollister.indd   9 04-09-19   16:26
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zouden hebben afgerond. Je hoort weleens verhalen dat 
een bedrijf na een verhuizing startproblemen kent met de 
automatisering, bijvoorbeeld dat het ERP-systeem (een ERP-
systeem automatiseert en verbindt bedrijfsprocessen binnen 
een organisatie, red.) even niet werkte. Maar wij hebben 
nergens last van gehad, afgezien van het feit dat onze teams 
soms wat langer moesten doorwerken.”

Tip 4: bouw op ervaren personeel
Sonke liet de operatie in het oude dc bewust over aan de 
meer ervaren magazijnmedewerkers. “Daar zit een zekere 
logica in, want je moet eerst ontvangen voordat je kan 
versturen. Je kunt het oudere team dus niet op de nieuwe 
locatie aan de slag laten gaan en maar hopen dat een aantal 
tijdelijke krachten de kar kan trekken op de oude locatie. 
Je moet de balans goed in de gaten blijven houden. De 
meest ervaren mensen uit onze teams weten precies wat 
er verwacht wordt en vertrouwen elkaar blindelings. Ik heb 
intensief contact met ze gehad, maar heb mij gelukkig ook 
heel goed kunnen concentreren op de nieuwe zijde van de 
operatie.”

LOGISTIEK MANAGER VAN 
HET JAAR
Job Sonke, Manager European 
Distribution Center van Hollister, 
werd in maart gekroond tot 
Logistiek Manager van het 
Jaar. Daar wordt hij vaak aan 
herinnerd. “Niet dagelijks meer, 
maar er komt regelmatig een 
berichtje voorbij. De prijs maakt 
ons allemaal trots, het is de 
kroon op het werk. Niet alleen 
voor de verhuizing, maar ook 
voor het realiseren van de totale 
logistiek van Hollister in Europa.” 
Sonke werkte eerder bij onder 
meer autobedrijf Kroymans 
en transportbedrijf Centrum 
Transport.

Hollister verhuisde van een pand van 11.000 vierkante meter naar een warehouse van 
30.000 vierkante meter. 

??
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Tip 5: geconditioneerde producten vergen andere aanpak 
Sommige producten van Hollister worden geconditioneerd 
(koel of warm) opgeslagen en vervoerd, waaronder 
katheters. Een partij lag in het oude dc en een ander deel 
in een magazijn van transportbedrijf Nouwens omdat 
Hollister daar in Etten-Leur zelf geen plek meer voor had. 
In het nieuwe dc kunnen alle geconditioneerde producten 
wél terecht, want daar is vijfduizend vierkante meter voor 
vrijgemaakt. Groenewout, al ruim tien jaar dé partner van 
Hollister, trad ook bij dit proces op als adviseur.
“Het systeem moet kunnen koelen en warmen”, zegt 
Zondervan. “De temperatuur moet ook heel stabiel blijven. 
We hebben dan ook veel tijd en moeite in deze partitie 
gestoken.” Met het verhuizen van de geconditioneerde 
producten had Hollister geen haast, weet Zondervan: “Ze 
hebben dit bewust een paar maanden later gedaan, want er 
is een groot validatieproces aan voorafgegaan. De kwaliteit 
van het systeem moest top zijn, want het zijn producten met 
een hoger risico.”

Happy landing
Toen Groenewout werd benaderd om voor Hollister een 
nieuwe locatie te zoeken, lette men niet alleen op de 
perceelgrootte en afstand tot de vorige locatie, maar ook 
op eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Die zijn er, want 
Hollister heeft een optie op 11.000 extra vierkante meter. 
“Als ik zie hoe hard Hollister groeit, dan denk ik dat die optie 
gelicht gaat worden”, zegt Zondervan. Sonke erkent: “Op dit 
moment is de kans groter dat we het wél dan niet gaan doen. 
Maar je moet alléén uitbreiden als dat echt nodig is.”
Vooralsnog is Sonke tevreden met het dc dat er nu staat: 
“We zijn blijvend trots en ik loop iedere dag met een 
grote glimlach het pand binnen.” Ook voor Zondervan van 
consultancybedrijf Groenewout mag het eindresultaat er zijn: 
“Het is een happy landing in de nieuwe locatie geworden.” n

Job Sonke: “Het grootste deel van de verhuizing hebben we in vier weken tijd 
voor elkaar gekregen.” 

Hollister verhuisde van een pand van 11.000 vierkante meter naar een warehouse van 
30.000 vierkante meter. 
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Warehouse Totaal lanceert 
special over innovatie

Automatisering, de opmars van e-commerce, 
internationalisering, veilig en duurzaam ondernemen: 
de warehousesector groeit en bloeit. Maar welke 
innovaties, producten en oplossingen bepalen de koers: 
nu en de komende vijf tot tien jaar?In het speciale 
magazine ‘Innovatietrends 2020’ brengt Warehouse 
Totaal de belangrijkste trends in kaart. En natuurlijk 
ook online, op social media en in onze nieuwsbrieven. 
Hiervoor zijn we op zoek naar inspirerende 
praktijkverhalen van ondernemers en logistiek 
dienstverleners over hun innovaties en oplossingen. 
Ook producenten van slimme warehouse-oplossingen 
en technologie bieden we de mogelijkheid om hun 
best practices te delen.Het magazine, dat in november 
wordt verspreid op vakbeurs Logistica, verschijnt medio 
oktober in een oplage van 15.000 exemplaren. 

WMS-markt straks goed voor 
omzet van 4,5 miljard euro

Hoe meer warehouses, hoe meer belangstelling voor 
WMS-systemen. Het Amerikaanse onderzoeksbureau ABI 
Research voorspelt dat er in 2025 ten opzichte van 2018 
wereldwijd 57.000 distributiecentra bij zullen zijn gekomen. 
En ook dat de WMS-industrie in 2025 ongeveer 4,5 miljard 
euro waard zal zijn. “De magazijntechnologie wordt steeds 
complexer. Hierdoor is er meer behoefte aan geavanceerde 
systemen die het grote volume en de verscheidenheid aan 
intelligente en aangesloten apparaten kunnen orkestreren”, 
zegt analist Nick Finill

Het einde van de coffeeshop?

In Rotterdam heeft het Israëlische Seedo een 
distributiecentrum geopend. De start-up maakt 
kweekkoelkasten waarin je thuis niet alleen wietplanten, 
maar ook groenten en kruiden kunt laten groeien. Bestel je 
in Nederland zo’n koelkast van ongeveer 450 euro, dan komt 
die dus uit Rotterdam. De koelkasten worden uitgerust met 
onder meer led-verlichting. Via notificaties op een app wordt 
de klant op de hoogte gehouden over het kweekproces.

Ingepakte kweekkoelkasten van Seedo in het dc in Rotterdam.

12-13_trendsupdates.indd   12 04-09-19   16:26
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Crowdfunding voor uitbreiding 
van dc van biologische 
supermarkt

Odin heeft zijn distributiecentrum in het Groningse 
dorp Marum uitgebreid. De biologische supermarkt 
gaat deze extra 1500 vierkante meter gebruiken om 
ongeveer duizend extra producten te kunnen opslaan. 
Odin startte een crowdfundingsactie om de uitbreiding 
te kunnen betalen en haalde ruim drie ton op. Odin is 
een coöperatie en telt 8900 leden. Dat zijn voornamelijk 
ondernemers, consumenten, leveranciers en 
producenten.

Steeds meer fusies en overnames

Het aantal fusies en overnames in de logistiek neemt toe. In het eerste 
halfjaar van 2019 vonden er wereldwijd 123 transacties plaats, 23 meer dan 
in de tweede helft van 2018. De 123 transacties waren goed voor een bedrag 
van 56 miljard euro, blijkt uit onderzoek van het Engelse accountants- en 
belastingadviseursbedrijf PricewaterhouseCoopers.

Een baan zonder sollicitatie

Heb je interesse in een baan, dan is het schrijven van 
een brief de eerste stap. Vervolgens is het duimen 
voor een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Chain 
Logistics pakt het anders aan. De logistiek dienstverlener 
uit Uden houdt geen sollicitatiegesprekken meer. Denkt 
de sollicitant geschikt te zijn voor het assemblagewerk, 
dan mag hij direct aan de slag. Geen brief, geen cv, geen 
antecedentenonderzoek, geen gesprek. Directeur Rob 
Jansen wil middels ‘Open Hiring’ mensen bereiken die 
‘kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt’: “Het is een sociale 
innovatie waar wij meer dan open voor staan. Het mooie 
van de aanpak is dat je mensen binnenhaalt die super 
gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.”

Plaats voor 270.000 pallets in 
Europa’s ‘grootste’ dc

De Franse woon- en elektroketen Conforama heeft 
in Tournan-en-Brie het grootste logistieke platform 
van Europa in gebruik genomen. Het pand staat op een 
oppervlakte van bijna 
180.000 vierkante meter en 
is daarmee 33 voetbalvelden 
groot. 
Het nieuwe dc bestaat uit 
31 ‘cellen’ (magazijnen) 
met een hoogte van twaalf 
meter. In totaal is er plaats voor 270.000 pallets.
De locatie in Tournan-en-Brie, een dorpje op vijftig minuten 
rijden van Parijs, levert vierhonderd directe banen op. Maar 
er verdwijnt ook werk, want Conforama sluit 42 winkels en 
dat kost 1900 mensen hun baan. 
Conforama, dat onderdeel is van het Zuid-Afrikaanse 
Steinhoff, wil zich nog nadrukkelijker focussen op 
e-commerce. Vanuit het nieuwe dc worden onder meer 
koelkasten en wasmachines naar winkels en direct naar de 
klanten gestuurd. Het nieuwe dc zal circa 55 procent van 
deze bestellingen verwerken.

AGENDA
•24 september: UC Innovation & 
Experience, Helmond, ucgroup.nl 
•24 t/m 26 september: CeMAT 
Russia, Moskou, cemat-russia.ru/
en 
•12 oktober: JLN Jaarcongres, 
Woerden, eventbrite.nl
•30 oktober: Digital Logistics 
Summit, Antwerpen, 
managementproducties.com
•5 t/m 7 november: Logistica, 
Utrecht, logistica-online.nl
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De CartonWrap van 
Cikam/CMC.

Van een logisch naar een 
 superslim warehouse  

Verberk was een van de pioniers 
bij Quintiq, producent van 
planningssoftware. Na de overname 
door het Franse Dassault Systèmes 
ging Verberk in 2014 op zoek naar een 
andere uitdaging. Die zoektocht bracht 
hem in het warehouse met de dataset. 
“Ik was verrast door de kwaliteit van 
de dataset, die meer dan 100.000 
scanregels omvatte. Het valt mij op 
dat in warehouses door scanning vrij 
gemakkelijk veel waardevolle data 
wordt verzameld. Als je goed naar die 
data kijkt, ontdek je heel veel leuke 
puzzels die niet altijd even goed worden 
opgelost.”

Vijf tot tien procent
Die data komen uit WMS-systemen. 
Systemen die volgens Verberk 
veel processen logisch, maar niet 
superslim aansturen. Door die 

Veel warehouses zitten op een schat 
aan data, die hooguit voor slechts een 
deel wordt gebruikt. Wie meer werk 
maakt van data-analyse zal al snel vijf 
tot tien procent efficiënter opereren. 
Dat zegt Coen Verberk, oprichter 
van logistiek adviesbureau More 
Optimal: “Een WMS kan veel logistieke 
processen heel erg logisch, maar niet 
superslim aansturen.”

Ongeveer vier jaar geleden betrad 
Verberk voor het eerst een warehouse. 
Een logistiek dienstverlener had hem 
uitgenodigd om met een kritische 
blik de processen te bekijken. Hij 
zag mensen op magazijntrucks met 
halflege pallets achter elkaar aanrijden 
langs halflege opslaglocaties. Kon 
dat niet ‘meer optimaal’? “Ik vroeg de 
logistiek dienstverlener om een dataset 
en ben die gaan analyseren.”

processen wél superslim te maken, 
kunnen warehouses vijf tot tien 
procent efficiënter worden. Soms kan 
een kleine aanpassing in de WMS-
instellingen al genoeg zijn.
Zo was er een WMS waarin was 
vastgelegd dat orderpickers hun pallets 
maximaal 1,40 meter hoog mochten 
opbouwen. Waarom wist niemand. 
Tijdens de implementatie had iemand 
1,40 meter ingesteld, maar vervolgens 
had niemand meer naar dat getal 
gekeken. “Wij konden aantonen dat 
die orderpickers efficiëntere rondjes 
konden lopen door de grens te 
verhogen naar 1,45 meter. Waarom? 
Omdat veel dozen 18 of 36 centimeter 
hoog waren. Met een pallethoogte van 
1,45 zijn met die dozen net wat meer 
combinaties te maken.”

Kortere loopafstanden
Een ander voorbeeld is de toewijzing 
van artikelen aan opslaglocaties. 
Menig WMS biedt ondersteuning 
voor ABC-analyse, waarbij de 
snellopers (A-artikelen) vooraan en 
de langzaamlopers (C-artikelen) 
achteraan worden gelegd. Dat leidt 
tot kortere loopafstanden, maar soms 
is het slimmer om te kijken naar 
het rondje dat de orderpicker langs 
de opslaglocaties loopt dan naar de 
absolute afstanden tot die locaties. 
“Neem als voorbeeld één kopje dat 
met twee schoteltjes kan worden 
gecombineerd. Grote kans dat het 
kopje een snelloper is en de twee 
schoteltjes langzaamlopers zijn. Na 

Orderpickers kunnen veel efficiënter worden als ze hun looproute baseren op data. 

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: More Optimal

‘Boerenverstand alleen is niet genoeg’ 
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een ABC-analyse wordt dat kopje 
vooraan gelegd en de schoteltjes 
achteraan, terwijl het terwijl het veel 
slimmer is om ze naast elkaar te 
leggen. Ze worden immers vrijwel 
altijd samen gepickt.”

Add-on voor WMS
More Optimal startte in 2016 als clubje 
dataspecialisten die graag logistieke 
puzzels oplost. Later bouwde 
Verberk met een oud-collega een 
softwareplatform waarmee logistieke 
datasets snel en eenvoudig kunnen 
worden geanalyseerd: een platform 
waarin alles draait om visualisatie en 
optimalisatie. More Optimal gebruikt 
die toepassing dus in combinatie met 
WMS-systemen. Met een dergelijke 
add-on kunnen ook gebruikers zelf 
analyses maken en hun processen 
slimmer aansturen. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat het 
WMS een bestand met orders stuurt, 
op basis waarvan het platform de 
optimale pickroutes berekent. Die 
berekening gaat weer terug naar 
het WMS, waarmee vervolgens de 
orderpickers worden aangestuurd. 
“Vergelijk een WMS met een 
tienkamper in de atletiek. Een 
tienkamper moet veel onderdelen 
goed uitvoeren, maar kan niet op 
elk onderdeel uitblinken. Dat is 
voorbehouden aan de atleten die 
zich specialiseren. Ons platform is 
zo’n specialist. Die kan één ding erg 
goed, namelijk data analyseren en 
processen optimaliseren.”

Halfvolle karren
Dat WMS-systemen niet superslim 
zijn, komt omdat ze regelgedreven zijn. 
Ze volgen een set logische regels die 
leiden tot behoorlijk efficiënte, maar 
geen optimale processen. Verberk 
noemt een voorbeeld van een groot 
warehouse voor bouwmaterialen met 
twee naast elkaar gelegen hallen. 
Om te voorkomen dat orderpickers 
beide hallen moeten doorkruisen, 
wordt het warehouse in twee zones 
opgedeeld. De orderpicker in hal 1 
krijgt alleen orders die in hal 1 liggen 
en orderpickers in hal 2 krijgen orders 
die in hal 2 liggen, terwijl orders die in 
beide hallen liggen, worden uitgevoerd 
door andere orderpickers. “In de basis 
is dat een goed idee. Maar als er te 
weinig gecombineerde orders zijn, leidt 
die aanpak tot halfvolle karren. Dan 
leidt een zone-indeling per definitie tot 
suboptimalisatie.”

Algoritmes cruciaal
Een ander voorbeeld is het verdelen 
van orders in batches. Welke 
orders moeten samengevoegd om 
de looproute door het magazijn zo 
kort mogelijk te houden? Verberk: 
“Sommige WMS-systemen kijken naar 
het totale volume. Of naar de locatie 
van de eerste orderregel van elke 
order. Dergelijke regels leiden vaak tot 
suboptimale looproutes. Voor dit soort 
vraagstukken zijn eigenlijk algoritmes 
nodig.”
Volgens Verberk zouden veel 
warehouses daarom baat hebben bij 
een analist in hun team. Een analist 
die voortdurend data analyseert in de 
zoektocht naar slimme oplossingen. 
“Die functie bestaat nog niet. De grotere 

warehouses beschikken weliswaar 
over een logistiek engineer, maar die 
is vooral procesgeoriënteerd. Die weet 
doorgaans weinig van data-analyse.”
Warehouses beschikken zoals gezegd 
over veel goede data. Maar zijn er nog 
data die ontbreken? Jazeker, denkt 
Verberk: “Dat betreft de precieze 
locatie van stellingen en de afstanden 
tussen de stellingen. Een WMS gaat 
ervan uit dat na gang nummer 20 gang 
nummer 21 volgt. Maar hoe ver is het 
lopen van gang 20 naar 21? Als we dat 
weten, kunnen we de processen nog 
verder verbeteren.”

Blind voor data
Is de aanpak van More Optimal ook 
geschikt om conclusies te trekken 
over de inrichting van warehouses? 
“Gelukkig hebben we partners die 
daar weer verstand van hebben. Zo is 
er wel eens het advies uitgebracht om 
de expeditieruimte korter te maken. 
Heftruckchauffeurs verloren tijdens 
een rondje van vier minuten telkens 
veertig seconden bij het onnodig 
oversteken van de expeditieruimte”, 
aldus Verberk, die eraan toevoegt dat 
veel managers blind zijn geworden voor 
dat soort data. 
Het inhuren van een externe 
dataspecialist zonder enige voorkennis 
leidt vaak tot een nieuwe kijk op de 
operatie. “Met gezond boerenverstand 
kom je in het warehouse een heel 
eind, maar vandaag de dag is dat niet 
meer genoeg. De operaties zijn een 
stuk complexer geworden. Wie zijn 
warehouse ‘next level’ wil brengen, 
heeft meer nodig dan alleen een dosis 
logica.” n

Coen Verberk: 
“Logistiek engineers 
zijn vooral 
procesgeoriënteerd, 
maar weten weinig 
van data-analyse.”

SPECIAL

Inrichting & Routing 
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‘Het werk wordt technischer. 
En ook menselijker’  

Tekst: Gijs Freriks
Foto’s: Logisch

Matchmakers in de logistiek  

De logistiek verandert en de rol van 
de logistiek manager verandert mee. 
Maar waar moet de manager in de 
toekomst aan voldoen? En weet je 
als manager zelf eigenlijk wel waar 
jouw kwaliteiten liggen en bij welke 
bedrijven je dan zou passen? Logisch 
Werving & Selectie biedt in die 
zoektocht de helpende hand.

Ben je als logistiek manager op zoek 
naar een vaste of een interim functie, 
dan is het verstandig om eerst te 
weten waar jouw kwaliteiten liggen. 
Dat ligt misschien voor de hand, maar 
niet iedereen slaagt erin een accuraat 
beeld van zichzelf te schetsen. Dat 
geldt soms ook voor mensen die al 
jaren in het vak zitten, zegt Pieter-Jan 
Venema. Hij werkte vijftien jaar lang 
in verschillende managementfuncties 
in de logistiek en richtte in 2007 een 
wervings- en selectiebureau op, waarbij 
hij nu een van de vijf recruitment 
consultants is.
Venema: “Wij komen veel mensen 
tegen die dezelfde soort functie 
hebben, maar toch heel verschillend 
zijn. Als we in gesprek gaan, komen we 
vaak al na anderhalf uur tot een goed 
beeld van wie iemand écht is.” Soms 
leidt zo’n gesprek tot een interessante 
carrièrewending. “Iemand kan zichzelf 
een harde leider vinden, maar als je 
erachter komt dat hij of zij beter tot zijn 
recht komt in het projectmanagement, 
waarom zou je hem of haar dan niet 
logistiek projectleider maken? We 
hebben in het verleden een manager 

gehad die zich graag wilde verdiepen 
in de ziekenhuiswereld. Dat is onze 
branche niet, maar toch hebben wij 
hem gekoppeld aan een medisch 
laboratorium. Omdat het gewoon mooi 
is om iemand op dat ene pad te krijgen 
waarop hij volledig zichzelf kan zijn.”

Logistiek manager: zowel kandidaat 
als opdrachtgever
Het concept van Logisch klinkt simpel: 
het bureau helpt logistiekelingen van 
bachelor- en masterniveau om een 
werkplek en functie te vinden die bij ze 

past en gaat voor bedrijven exclusief 
op zoek naar de beste kandidaat. De 
logistiek manager kan voor Logisch dus 
zowel de kandidaat als opdrachtgever 
zijn, benadrukt Venema.

Menselijke maat
Venema heeft het vakgebied zien 
veranderen. Van een manager worden 
nu immers andere dingen gevraagd 
dan voorheen: “Het werk wordt 
technischer. En ook menselijker, denk 
ik.” In steeds meer warehouses wordt 
mechanisering toegepast. Managers 

Pieter-Jan Venema: “Ieder mens is uniek. De vraag is waar je de focus legt.”
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moeten daarom oog hebben voor 
nieuwe opslag- en pickmethoden, 
nieuwe WMS’en, wachttijdtheorieën en 
andere logistieke concepten. Door de 
mechanisatie staan er minder mensen 
op de werkvloer, maar juist daarom 
blijft de menselijke maat zo cruciaal, 
aldus Venema. 
“De verbinding tussen manager en 
werknemer wordt belangrijker. De 
manager moet blijven boeien en binden 
en daar hoort een menselijker omgang 
bij; de aloude hiërarchie vervaagt.”

Voorselectie
Als een logisticus bij het zoeken naar 
een baan de hulp van Logisch besluit 
in te schakelen, volgt er een eerste 
kennismaking. Daarna zoomt Logisch 
in op de kwaliteiten van de kandidaat. 
Venema: “Ieder mens is uniek, maar 
de vraag is waar je de focus legt. Als 
je eenmaal een beeld van iemand 
hebt, moet diegene ook nog zélf in dat 
beeld geloven om zichzelf te kunnen 
verkopen. Als dat lukt, dan pas kun je 
jezelf in de etalage zetten.” 
Hoewel er vaak via Logisch vaak 
meerdere vacatures worden 
aangeboden, filtert het bureau voor 
de desbetreffende gegadigde de 
opties. Logisch maakt dus een soort 
voorselectie. “Soms past een kandidaat 
volgens ons gewoon beter bij bedrijf 
A dan bij bedrijf B. Het gaat immers 
om de beste match.” Op die manier 
bespaart Logisch de kandidaat tijd en 
energie en is de kans groter dat de 
sollicitant bij het bedrijf past. 

Niet altijd een gelukkig huwelijk
Dat wil niet zeggen dat er nooit een 
ongelukkig huwelijk is voortgekomen. 

Het blijft immers, zo benadrukt 
Venema, mensenwerk: “Soms is een 
kandidaat door iemand aangenomen 
en vertrekt die leidinggevende kort 
daarna. Als de opvolger het werk dan 
op een andere manier wil inrichten, 
dan kan het zijn dat de werknemer niet 
meer in het plaatje past. En zo zijn er 
nog een paar factoren: iemand kan 
een ander aanbod krijgen waardoor-ie 
dichter bij huis kan werken of meer 
betaald krijgt, bijvoorbeeld. Maar dat 
iemand na plaatsing binnen een maand 
of twee weer weg is, dat aantal ligt 
slechts onder de vijf procent.”

Wat is de identiteit van jouw 
organisatie?
Het personeelstekort in de logistiek 
maakt dat een kandidaat de bedrijven 
soms voor het uitkiezen heeft. Hoe zorg 
je er dan als bedrijf voor dat je opvalt 
en dat de kandidaat voor jóu kiest? “Het 
begint allemaal bij Why, How, What”, 
zegt Venema. “Je moet weten waar 
je als bedrijf mee bezig bent, hoe je 
iets aanpakt en waarom je dat op een 
bepaalde manier doet. Je moet werken 
aan een identiteit.” Het is vergelijkbaar 
met de fotograaf die langskomt 
wanneer je je huis wil verkopen. Die 
foto’s moeten de unique selling points 
van het huis uitlichten en bedrijven 
en kandidaten moeten weten wat hun 
eigen usp’s zijn.
Past een kandidaat bij de ‘identiteit van 
een bedrijf’, dan is er een vergrote kans 
op een match, stelt Venema. En met 
sommige van die voltreffers hebben de 
recruiters van Logisch blijvend contact. 
“We hebben vaak meerdere gesprekken 
met kandidaten en soms wel jarenlang. 
Veel mensen beschouwen ons als 

een zeer waardevol klankbord en 
andersom is dat ook het geval. En net 
als bij relaties verlies je sommigen uit 
het oog, maar anderen blijven altijd 
dichtbij.”n

VAN JUMBO TOT YAKULT
Logisch Werving & Selectie is 
gespecialiseerd in het werven 
en selecteren van logistieke 
professionals op bachelor- en 
masterniveau, waaronder 
logistiek managers. Het in 2007 
opgerichte bedrijf houdt kantoor 
in Emmeloord en leverde al 
professionals aan grote bedrijven 
als supermarktketen Jumbo, 
witgoedfabrikant Electrolux, NS 
Stations, discounter Action, Yakult 
en DHL.

Pieter-Jan Venema: “De verbinding tussen 
manager en werknemer wordt belangrijker.”
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‘Voor veel bedrijven is 
dc een black box’

“Hybride dc’s gaan dé trend gaan worden in de logistiek”, 
zegt Jack Kuypers, vicepresident Noordwest-Europa bij 
systeemleverancier Witron. Wat zijn de voordelen van een 
hybride dc? En hoe speelt Witron met zijn oplossingen in op 
nieuwe ontwikkelingen in de logistiek? 

Een hybride dc is een distributiecentrum dat vanuit 
één locatie en met één centrale voorraadpositie en 
personeelsbestand alle mogelijke beleveringskanalen 
verzorgt. Denk bijvoorbeeld aan een warehouse dat zowel 
winkels bevoorraadt als online bestellingen afhandelt. 
Die online bestelde producten kunnen thuis worden 
afgeleverd of door de klant bij een pick-up point worden 
opgehaald. Vanuit één centrale locatie wordt zo aan de totale 
consumentenvraag voldaan.

Wat zijn de voordelen van een hybride dc?
Jack Kuypers: “Ik vind het niet gek dat de vraag 
naar hybride dc’s stijgt. Als je heel flexibel meerdere 
klantdistributiekanalen kan verzorgen, levert dat efficiëntere 
voorraden op. Als je de voorraad over meerdere plekken 
moet verdelen, dan wordt de totale voorraad immers groter. 
Overal moet je dan voor het onvoorziene een minimale 
hoeveelheid aanhouden. En als je de inrichting van een dc 
voor meerdere doeleinden kan gebruiken, verhoogt dat 
de synergie en heb je minder oppervlakte nodig. Als er 
een verschuiving tussen de distributiekanalen plaatsvindt 
(van retail naar e-commerce, red.), dan kan dit zonder 
noemenswaardige aanpassingen worden omgezet. In 
bepaalde marktsectoren is het ook een hele uitdaging om 
geld te verdienen met home delivery. Maar door de synergie-
effecten van een hybride dc kan er daarin wél een positieve 
businesscase worden gerealiseerd.”
Een Duitse detailhandelaar in levensmiddelen heeft het 
concept van Witron al omarmd. Vanuit één dc gaat dit bedrijf 

Tekst: Gijs Freriks
Foto’s: Witron

Jack Kuypers (Witron): hybride warehouse 
heeft de toekomst

Jack Kuypers: “Witron ontwerpt en bouwt niet alleen dc’s, maar kan ze ook 
runnen als logistiek dienstverlener.” 
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meer dan duizend winkels en alle e-commerceklanten 
bevoorraden met meer dan 22.000 kruidenierswaren, 
vers- en vriesproducten. In dit dc zal ook de Order Picking 
Machinery (OPM) van Witron gaan draaien. Het hart van deze 
OPM is de Case Order Machine (COM), een soort stapelrobot 
die artikelen en bakken van verschillende formaten op 
een pallet of rolcontainer stapelt. Witron presenteerde dit 
systeem in 2003 en heeft inmiddels meer dan 1100 COM’s 
verkocht, verdeeld over 70 projecten.

Wat maakt het OPM-systeem met de stapelrobots zo
interessant?
“Het is een goed doordacht en volledig geïntegreerd systeem 
dat is opgebouwd uit slimme strategieën. Zo heeft het een 
geavanceerd besturingssysteem met robuuste componenten 
die ook uitermate geschikt zijn voor de industrie. Het 
systeem heeft verder ontkoppelpunten om bij eventuele 
storingen toch de gewenste output te kunnen garanderen.” 
Witron is van oudsher een system integrator, maar is 
inmiddels uitgegroeid tot een ‘solution provider’ in optima 
forma, zegt Kuypers. “Van het een komt het ander, zullen
we maar zeggen. Witron ontwerpt en bouwt niet alleen hoog 
geautomatiseerde dc’s, maar kan ze ook runnen als logistiek 
dienstverlener mocht de klant dat willen. Design, build, 
operate.”
Witron kijkt dus verder dan de wanden van een dc. “We 
kijken naar wat er binnenin gebeurt, maar we kijken ook 
hoe we de gehele supply chain optimaal kunnen bedienen. 

INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

GROOT IN FOODSECTOR
Witron is een solution provider uit het Beierse 
Parkstein. In het boekjaar van 2018 noteerde Witron 
een omzet van 546 miljoen euro. Het bedrijf heeft 
ongeveer 3500 mensen in dienst en op het hoofdkantoor 
werken meer dan 1500 mensen.
Bijna zeventig procent van de orders bij Witron kwam 
de laatste jaren uit Europa en dertig procent uit Noord-
Amerika. Daarbuiten groeit de belangstelling ook erg 
snel. Negentig procent van de bestellingen komt uit de 
retail- en distributiesector met een focus op food.
Witron deed al projecten voor bedrijven als ASKO, 
Rema en Coop (Noorwegen), Intermarché en Diapar 
(Frankrijk), Walmart en Kroger (Verenigde Staten), 
Edeka en Rewe (Duitsland), Mercadona en Condis 
(Spanje), Sobeys en Metro (Canada), Spar
(Oostenrijk) en Migros (Zwitserland). De dc’s voor 
Hoogvliet en Jumbo in Nederland bevinden zich in de 
realiseringsfase.
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Wat kunnen we voor leveranciers doen? Wat kunnen we 
voor de winkels doen? En voor de eindklant? Wat kunnen we 
doen voor alles wat daartussen zit? Die vragen stellen we 
onszelf aan de lopende band. Het is een continue end-to-end 
gedachte. We ontwikkelen bijvoorbeeld forecastingsystemen 
voor winkels zodat ze beter kunnen inspelen op pieken en 
die dus kunnen afvlakken. En als je dat goed organiseert, 
dan werkt die afvlakking ook door naar de leveranciers. Dat 
is opnieuw de continue gedachte. Voor veel bedrijven is hun 
dc een black box en daarom zeggen zij: Witron, dit is een ver-
van-ons-bed-show, nemen jullie de organisatie rondom het 
warehouse maar van ons over.”

Hoe komt het dat de kennis bij die bedrijven ontbreekt?
“Let wel, we praten hier over complexe en hoog 
geautomatiseerde systemen. Veel klanten hebben daar geen 
of weinig ervaring mee. Het is alsof ze opeens in een
Formule 1-raceauto moeten rijden. Je wordt in de Formule 

1-autosport ook geen wereldkampioen als je de beste 
coureur bent, maar een slechte auto hebt. En je wordt ook 
geen kampioen als je de beste coureur bent en een topauto 
hebt, maar je in een team zit dat geen banden kan wisselen.”
“Het geheel moet simpelweg heel goed op elkaar zijn 
afgestemd”, benadrukt Kuypers. “Je moet weten welke 
invloed een eventuele verstoring heeft voor jou, maar ook 
voor de teamleden. Wij zijn expert op ons gebied en delen die 
kennis graag met onze klanten. En om in Formule 1-termen 
te blijven: Witron weet als geen ander hoe de auto moet 
worden bestuurd en hoe het team getraind en gemanaged 
moetworden om wél wereldkampioen te worden.” n

Een van de voordelen van een hybride dc is dat je minder oppervlakte nodig hebt omdat je er met lagere voorraden kan werken.  
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Steek je kop niet in 
het zand!

Dat bewijzen ook iedere keer weer de 
bedrijven die genomineerd zijn voor de 
Prijs Veiligste Magazijn. Als jurylid voor 
die verkiezing valt het mij telkens op 
wat zij gemeen hebben: ze investeren in 
veiligheid, nemen daarbij alles kritisch 
in ogenschouw en gaan systematisch te 
werk: het magazijn moet opgeruimd zijn, 
alles krijgt een vaste plek en ze brengen 
de processen én de onveilige hotspots 
goed in kaart. 

W
A

R
E

H
O

U
S

E
 T

O
TA

A
L

CO
LU

M
N

se
pt

em
be

r 
20

19

21

INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

COLUMN | Als je als ondernemer 
veiligheid serieus neemt en er écht mee 
aan de slag gaat, zul je merken dat ook 
de bedrijfsvoering erop vooruitgaat. 
De verbeterde prestaties bieden zo’n 
bedrijf een belangrijke voorsprong op 
concurrenten. Oók bij de werving van 
personeel. Als een sollicitant kan kiezen 
tussen een veilig en een onveilig werkend 
bedrijf, dan weet ik de uitkomst wel.

voortbestaan. Dat je wegkijkt, net doet 
alsof je het niet weet. Je personeel 
weet het anders donders goed. Durf 
je het hen te vragen? Het is als met 
die beginnende kiespijn. Je weet dat 
je er verstandig aan doet snel naar de 
tandarts te gaan, want het gaat niet 
vanzelf over. 
Stel je het uit, dan word je zelf de dupe 
van die struisvogelpolitiek. De pijn 
wordt gegarandeerd erger en je zult 
zien dat je toch in die tandartsstoel 
belandt, waarschijnlijk ’s avonds of in 
het weekend. Dat wordt een dure grap, 
zeker als die kies niet meer te redden 
is. 
Ook bij veiligheid in het magazijn geldt: 
je moet er gewoon mee aan de slag 
gaan. Weet je niet goed hoe of waar 
te beginnen? Laat dan een BMWT 
Magazijn Veiligheid Scan doen. Een 
onafhankelijke deskundige brengt 
in kaart waar de reële risico’s zitten 
in jouw magazijn, maar ook op het 
buitenterrein en bij de transport- en 
arbeidsmiddelen. Daar kun je, heel 
praktisch, meteen werk van maken. 
Als je de resultaten ziet en de reacties 
van de medewerkers ervaart, dan 
stimuleert dat. Grote kans dat je er 
nog aardigheid in krijgt ook. Wees 
geen struisvogel, leer vliegen! Dat is 
toch veel leuker dan je kop in het zand 
steken.

Dit is de eerste column van 
Jan Hommes, directeur van 
brancheorganisatie BMWT. Hij laat in 
ieder magazine zijn licht schijnen over 
veilig, deskundig en duurzaam werken 
in de interne logistiek. 

‘HET KAN NIET ZO ZIJN DAT JE 
 WILLENS EN WETENS ONVEILIGE 
SITUATIES LAAT VOORTBESTAAN’

Een positief neveneffect is dat de 
werknemerstevredenheid stijgt. 
Dat heeft dan weer een gunstige 
uitwerking op het ziekteverzuim en 
de productiviteit. Daar worden ook de 
eigenaren of aandeelhouders blij van, 
want het betekent minder kosten en 
een hoger rendement.
Maar los daarvan zou je je als 
ondernemer moeten afvragen waar je 

mee bezig bent als je anno 2019 níét 
alles uit de kast haalt voor veiligheid. 
Hoe kun je dan serieus worden 
genomen, als je kennelijk niet je 
verantwoordelijkheid neemt tegenover 
je werknemers. 
Het kan niet zo zijn dat je willens 
en wetens onveilige situaties laat 
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Op vakbeurzen komen ze achter elke 
stand tevoorschijn: kleine flexibele, 
wendbare en makkelijk inpasbare 
AGV’s. Ze worden alleen maar 
goedkoper en slimmer en daarmee 
vormen ze een steeds aantrekkelijker 
alternatief voor conveyors. Tot op 
zekere hoogte. Aandachtspunt blijft 
de vaak beperkte capaciteit van AGV’s 
in vergelijking met conveyors.

De vraag is of AGV nog wel de juiste 
term is. Deze afkorting staat voor 
automatisch geleid voertuig, maar de 
nieuwste voertuigen worden niet langer 
geleid. Die vinden zelfstandig hun weg 
door het warehouse. 
“Een AGV is een computer op wielen 
die geprogrammeerd is voor een 
specifieke taak. Denk aan de afvoer van 
goederen van een productielijn naar 
een vast punt in een warehouse. Dat 
zijn taken die waarschijnlijk jarenlang 
elke dag op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd. Dat kan heel goed met 
een voertuig die voor die specifieke 
taak is geoptimaliseerd”, stelt Ronald 
Schepers van Logaps, het bedrijf 
dat magazijninrichter GreyOrange in 
Nederland vertegenwoordigt. 
Schepers krijgt bijval van Werner 
De Swaef, sales director van 
magazijninrichter Knapp: “De 
klassieke AGV’s zijn vaak voorzien van 
lasernavigatie, waarmee ze hun weg 
vinden via reflectoren op de wanden. Ze 
rijden volgens voorgeprogrammeerde 

Wint de AGV het 
van de conveyor?

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Knapp, GreyOrange

Met name bij veel verschillende, wisselende pickup- en dropoff-posities zijn 
autonome mobiele robots (AMR’s ) in het voordeel.

routes. Als een route wordt geblokkeerd, moeten ze 
noodgedwongen stoppen. Dat gaat ten koste van de 
capaciteit.”

Schaalbaar en uitwisselbaar
Beide heren gebruiken liever de term autonome mobiele 
robot (AMR). Dat is een standaard voertuig dat geen 
voorgeprogrammeerde routes aflegt, maar voor elke 
opdracht opnieuw de optimale route door het warehouse 
zoekt. Bijkomend voordeel: AMR’s zijn schaalbaar en 
uitwisselbaar. Gaat een voertuig stuk? Dan kan die zonder 
extra programmeerwerk worden vervangen door een ander. 
Is er meer capaciteit nodig? Laat extra voertuigen komen 
en het probleem is opgelost. Zijn ze niet meer nodig? Dan 

De AMR: een aantrekkelijk alternatief
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INTELLIGENTE DRONE
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•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

Robots zijn flexibel, schaalbaar, uitwisselbaar en sluiten anders dan conveyors geen ruimtes af.

kunnen ze elders worden ingezet.
Vanwege de voordelen - makkelijk inzetbaar, weinig 
programmeerwerk - vormen AMR’s een steeds 
aantrekkelijker alternatief voor conveyors. Die zijn star en 
minder flexibel, ondanks de opkomst van plug-and-play 
conveyors. Bovendien nemen ze veel ruimte in beslag en 
blokkeren ze doorgangen. Schepers hekelt de reflex van 
traditionele system integrators die trots vertellen hoeveel 
kilometer rollenbanen ze in een warehouse hebben 
geïnstalleerd. Alsof dat iets is om trots op te zijn. Meer 
conveyors is immers niet altijd beter, aldus Schepers. “Een 
oplossing met kilometerslange conveyors toont aan dat het 
niet gelukt is om het warehouse slimmer en compacter in te 
richten. Bovendien is het ontwerp van een conveyorsysteem 
gebaseerd op een bepaalde capaciteitsbehoefte. Maar op het 
moment dat die conveyor in gebruik wordt genomen, is die 
behoefte alweer achterhaald.”

Vrije navigatie
Zowel GreyOrange als Knapp 
ontwikkelt logistieke concepten met 
AMR’s. Hun oplossingen verschillen 
echter op één belangrijk punt. De 
voertuigen van GreyOrange vinden 
hun weg via een raster van QR-codes 
op de vloer. Zij opereren alleen in 
een afgesloten ruimte waarin geen 
personen en heftrucks kunnen 
komen. De voertuigen van Knapp 
maken volledig gebruik van vrije 
navigatie. Als de omgeving met hulp 
van een omgevingsscanner eenmaal 
digitaal is vastgelegd, kan elk voertuig 
automatisch zijn weg vinden. Wordt die 
weg geblokkeerd door andere AMR’s, 

SPECIAL

Inrichting & Routing
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een orderpicker of magazijntruck? 
Dan stopt de AMR niet, maar zoekt die 
zelfstandig een weg om het obstakel 
heen. “Ook GreyOrange werkt aan een 
oplossing op basis van vrije navigatie”, 
aldus Schepers.
Wat een AMR onderscheidt van 
een AGV, is de extra intelligentie op 
voertuigniveau. Anders dan een AGV 
kan een AMR reageren op de continu 
veranderende omgeving. De Swaef 
spreekt over swarm-technologie, 
waarbij een vloot AMR’s opereert als 
een zwerm bijen of een school vissen. 
“Swarm-technologie helpt de capaciteit 
te verhogen, maar bevordert ook de 
productiviteit. Onze robots kijken bij 
het kiezen van hun positie naar het 

Als een robot 
volle bakken 
wegbrengt naar het 
verpakkingsgebied, 
hoeft de orderpicker 
minder te lopen.

aanbod van werk. Zien ze dat in een bepaalde zone het 
aantal opdrachten toeneemt? Dan verplaatst de vloot zich 
automatisch in die richting.”

Spaghetti-oplossing
Wanneer genieten AMR’s de voorkeur boven conveyors? De 
Swaef noemt een voorbeeld waarbij bakken of dozen van de 
ene naar de andere locatie moeten worden getransporteerd. 
Bij veel verschillende pickup- en drop-off-posities, die 
daarbij vaak wisselen, zijn AMR’s in het voordeel. “Een 
oplossing met conveyors wordt dan al snel een spaghetti-
oplossing. Aandachtspunt blijft echter de capaciteit. Bij 
gebruik van conveyors loopt die op richting 1500 tot 2000 
bakken per uur. Bij een robot duurt het echter langer voor 
een bak op de plaats van bestemming is. Daardoor zijn 
relatief veel voertuigen nodig om diezelfde capaciteit te 
halen. En als het aantal te groot wordt, rijden ze elkaar in de 
weg. Dat gaat ten koste van de efficiëntie.”
Een andere interessante toepassing is zonepicking. Nu 
worden vaak conveyors gebruikt voor de aan- en afvoer 
van bakken of dozen bij de verschillende zones. De Swaef: 
“Wij geloven minder in het follow me-concept, waarbij 
een robot een orderpicker op de voet volgt tijdens zijn 
pickronde door het warehouse. Dat heeft als voordeel dat de 
orderpicker geen pickkar meer hoeft voort te duwen, maar 
de loopafstanden blijven even groot. Wij geloven wel in een 
robot die na een pickronde de bakken met artikelen aflevert 
bij het verpakkingsgebied of direct naar de expeditieruimte. 
Dan hoeft de orderpicker niet steeds naar dat punt te lopen, 
maar kan hij direct doorgaan met picken.”

Mobiele stelling
GreyOrange gebruikt mobiele robots voor meer dan alleen 
transport tussen twee punten in het warehouse. Denk aan 
robots die een complete stellingkast met pickvoorraad naar 
de orderpicker kunnen brengen. Die kan de juiste artikelen 
picken en in een bak leggen, die door een andere robot naar 
de verpakkingsafdeling wordt gebracht. “Dan worden AMR’s 
onderdeel van een veel groter, intelligent systeem met 
verschillende toepassingen. Dan gaat het opeens ook over 
allocatie van voorraden. Welke artikelen leg je bij elkaar in 
één kast? En waar zet je die mobiele stelling neer? Dat leidt 
tot verdere reductie van loopafstanden, waardoor minder 

De voertuigen van 
Knapp maken volledig 
gebruik van vrije 
navigatie. 
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generatie shuttles - de Evo Shuttle - die 
hun gang kunnen verlaten en zelf hun 
weg naar het juiste pickstation zoeken. 
Eigenlijk op dezelfde manier als 
mobiele robots dat doen. Dat maakt de 
besturing van het sequencing-proces 
een stuk eenvoudiger.”

De vloer op
De Swaef wijst op de naam van de 
robots van Knapp: Open Shuttle. Die 
naam benadrukt dat de mobiele robots 
op vergelijkbare wijze functioneren 
als de Evo Shuttles. Ze doen min 
of meer hetzelfde, maar dan op de 
vrije vloer. Beide shuttles kunnen 
perfect samenwerken in een volledig 
geïntegreerde oplossing. “Maar wij 
gaan niet zo ver als sommige andere 
magazijninrichters. Die hebben 
shuttles die de stellingen uitrijden en 
over de vloer naar een werkstation 
bewegen. Dat vereist een compleet 
andere technologie. Volgens ons is het 
beter om onze Evo Shuttles niet de 
vloer op te sturen, maar hun bakken of 
dozen over te zetten op Open Shuttles.”
Schepers wijst tot slot op de kosten. 
Een traditioneel gebouwgebonden 
systeem vergt grote investeringen. 
Terugverdientijden kunnen oplopen 
tot zeven of acht jaar. “Met een 
concept op basis van mobiele robots 
zijn terugverdientijden van vier jaar 
mogelijk  Daarvoor krijg je bovendien 
een systeem dat flexibel en schaalbaar 
is.”

mensen en minder robots nodig zijn”, legt Schepers uit, die 
ook denkt aan robots als aanvulling op een sorteersysteem: 
“Die wordt vaak alleen opgestart bij voldoende aanbod van 
orders. Tot dat moment kunnen robots worden ingezet om 
losse orders alvast te sorteren. Of om op piekmomenten 
extra sorteercapaciteit te creëren.”
Volgens Schepers zijn bedrijven te veel bezig met 
optimalisatie van deelprocessen. De kunst is om te denken 
in totaalconcepten. “Wat is de visie van het bedrijf op het 
warehouse in de toekomst? Werken over vijf jaar robots 
in dat warehouse? Zo ja, dan moet je nu niet meer gaan 
investeren in starre systemen. Vergelijk dat eens met XPO 
Logistics. Deze logistiek dienstverlener heeft afgelopen 
najaar 5000 mobiele robots aangeschaft zonder nog precies 
te weten waarvoor ze worden ingezet.”

Sequencing
Knapp ziet mogelijkheden voor de inzet van een AMR als 
add-on van een goederen-naar-de-man-systeem. Denk 
aan een opslagsysteem met shuttles die voorraadbakken 
naar orderpickstations brengen. “Soms zijn echter 
kwaliteitscontroles nodig. Dat betekent dat bakken moeten 
worden getransporteerd naar speciale controlestations 
een eindje verderop. Dat transport kunnen robots voor hun 
rekening nemen. Maar denk ook aan retourgoederen die na 
controle weer op voorraad moeten worden gelegd. Ook voor 
het transport tussen retourafdeling en de invoerstations 
kunnen robots worden ingezet”, stelt De Swaef.
In veel warehouses met een shuttlesysteem bevindt zich 
een spaghetti van conveyors tussen het shuttlesysteem en 
de orderpickstations. Die conveyors brengen de bakken uit 
de verschillende gangen op het juiste moment in de juiste 
volgorde naar het juiste pickstation: een complex proces dat 
veel programmeer- en testwerk vereist. Kunnen mobiele 
robots ook dat proces overnemen? De Swaef wijst op de 
grote capaciteit die daarvoor nodig is. Is die haalbaar met 
robots? “Bovendien beschikken wij nu over een nieuwe  n

Veel mobiele robots 
kunnen zichzelf 
in vier jaar tijd 
terugverdienen. 
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Sleutel ligt bij forecasting 
en demand planning 

Het koopgedrag en de samenstelling 
van voorraden zijn grilliger dan ooit. 
Zeker in omnichannel-warehouses 
is het noodzakelijk geworden om 
het bestel- en koopgedrag van de 
klanten te voorspellen (forecasting) 
en het voorraadbeheer vraaggestuurd 
te plannen (demand planning). 
Beide fenomenen staan nog niet 
zo hoog op de agenda van logistiek 
dienstverleners, terwijl experts 
menen dat ze relevant zijn voor elk 
voorraadhoudend bedrijf. 

Het maken van een robuuste 
forecasting van het koopgedrag van 
de klanten blijkt een grote uitdaging 
voor veel logistiek dienstverleners en 
verladers. Traditioneel gezien waren 
de afzetkanalen bekend, de klanten 
bestelden vaste hoeveelheden van 
bekende producten bij de groothandel 
en daar was het voorraadpeil 
vrij eenvoudig op af te stemmen. 
Veel logistiek dienstverleners 
vertrouwen ook nu nog op historische 
vraagpatronen en stemmen daar hun 
voorraad op af. 

Ongewenste overschotten
Maar de B2C- en B2B-markt verandert 
in ras tempo: e-commercekanalen 
laten een veel grilliger vraag- en 
afzetpatroon zien en via social media 
en internet kan een complete run op 
een artikel plotseling lege stellages 
betekenen als je niet oppast. Aan de 

Grilliger vraag- en afzetmarkt 
door e-commerce

Vooral in omnichannel-warehouses is demand planning onvermijdelijk. 
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andere kant raken bepaalde producten sneller uit de mode, 
waardoor deze artikelen liggen te verstoffen als je niet de 
juiste voorraadbeslissingen neemt en een leverancier dus 
onnodig veel kosten maakt. 
Bovendien zijn orders niet meer zo eendimensionaal 
als vroeger; de hoeveelheid en het type producten 
verschillen vaak per order. Door het grillige koop- en 
ordergedrag kunnen voorraadtekorten snel overslaan in 
voorraadoverschotten (bullwhip effect) waardoor warehouses 
in flinke problemen komen. Bullwhip effecten kunnen 
ontstaan bij producten die regelmatig vernieuwen of 
waarvoor regelmatig promotie wordt gemaakt. Daarnaast 
worden dit soort ongewenste ontwikkelingen versterkt 
onder druk van maatschappelijke behoefte (bijv. een run op 
milieuvriendelijke producten door klimaatproblematiek), 
online communicatiegedrag (een positieve of negatieve 
productreview kan veel uitmaken) of door weer- en 
seizoensinvloeden (bijvoorbeeld de run op airco’s in een hete 
zomer of winterbanden). 
Niemand wil verrast worden door dit soort onvoorspelbare 
effecten. En dus moet het roer in warehouses om 
van statische voorraadplanning naar een dynamisch, 
vraaggestuurd beheer. Dat geldt natuurlijk alleen voor de 
product(groep)en waarvoor de vraag en afzet moeilijk te 
voorspellen is. 

Lastig te voorspellen
Voor elk voorraadhoudend bedrijf of dienstverlener is 
forecasting en demand planning relevant geworden, zeggen 
Freek Aertsen en Jan Kraaijeveld. Aertsen is directeur van 
EyeOn, engineering -en adviesbureau op het gebied van 
forecasting en demand planning. Kraaijeveld werkt als sales 
-en businessdeveloper bij softwareleverancier SlimStock. 
Aertsen: “Een aantal producten in het assortiment laat 

Sleutel ligt bij forecasting 
en demand planning 

Tekst: Marcel van Rijnbach
Foto’s: SlimStock
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DE BELANGRIJKSTE VALKUILEN:
1.  Gebrek aan commitment. Het is moeilijk om oude 

patronen en culturen te doorbreken. Echter, alle 
logistiek planners moeten mee in het nieuwe, 
geïntegreerde demand planningsysteem

2.  Alleen afgaan op historische vraagpatronen. 
Forecasting vraagt om een geïntegreerde benadering 
van zowel historische als toekomstige vraagtrends.

3.  Gebrek aan samenwerking. Marketing en sales 
moeten goed communiceren met de logistiek 
over bijvoorbeeld nieuwe marketingcampagnes of 
introductie van nieuwe producten. 

4.  Alleen analyseren, maar geen actie ondernemen. 
In goede forecastingmethodes zijn naast 
vraagvoorspellingen ook actiepunten opgenomen die 
het voorraadbeheer kunnen corrigeren. 
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zich qua vraag en afzet moeilijk voorspellen. Segmentatie 
van het portfolio is de oplossing. Daarmee onderscheid je 
voorspelbare en minder voorspelbare klanten en pas je een 
specifieke forecast en demand planning per segment toe.”

Brandjes blussen
Volgens Kraaijeveld zijn er vooral in de omnichannel-
warehouses zoveel verschillende afzetkanalen en 
voorraadstromen, waardoor je als logistiek operator al 
snel door de bomen het bos niet meer ziet. Historische 
verkoopdata zijn in zijn ogen dan ook onvoldoende om 
daar het voorraadbeheer op af te stemmen. “Toch zie ik 
dat gedrag nog vrij vaak terug in warehouses. Als je alleen 
maar terugkijkt en niet anticipeert op de toekomst, loop je 
het gevaar dat er leverproblemen ontstaan, te veel retouren 
terugkomen of onnodig hoge voorraden ontstaan tegen hoge 
kosten.”
“Dan ben je dus alleen bezig met brandjes blussen”, vervolgt 
Kraaijeveld. “Wij denken dat het beter kan. Maak voor de 
onvoorspelbare producten regelmatig afzetanalyses en 
stem daar je voorraadniveau op af. Wij hebben de sleutel 
in handen om onnodige verspilling van voorraadkosten en 
leverproblemen te voorkomen.”
EyeOn adviseert en ontwerpt forecasts en demand 
planningen voor hoofdzakelijk verladers. De logistiek 
dienstverleners blijven volgens Aertsen wat achter: “Het 
punt is dat laatstgenoemde categorie vaak kortlopende 
contracten heeft met klanten. Ze vinden het dan lastig om in 
een relatief kort tijdsbestek te investeren in forecasting en 
demand planning. Ook is men afhankelijk van de data van 
hun klanten; niet iedereen verstrekt deze zomaar aan een 
partij waarmee ze wellicht kort samenwerken.”

SlimStock: recordaantal klanten
Ondanks de terughoudendheid van deze groep bedrijven 
noteert SlimStock de laatste tijd een recordaantal klanten 
uit andere bedrijfstakken, zegt Kraaijeveld. “Toen we in 
1993 begonnen, was forecasting niet echt relevant. Maar 
met de kennis van nu kun je het verschil maken met je 
concurrenten. Alle signalen op groen voor forecasting 
en demand planning! De kennis bij voorraadhoudende 
bedrijven van hun klantgedrag is sterk verbeterd. Alle 
logistieke processen moeten efficiënter worden uitgevoerd 

om voortdurende druk op de voorraad 
beheersbaar te houden.”
De software van SlimStock analyseert 
de vraag van klanten op diverse 
niveaus: SKU, productgroepen, locatie 
of kanaal (e-commerce of fysieke 
winkel). Totale verkoopvolumes, 
frequentie van verkopen en individuele 
transacties worden onder de 

Links: Jan Kraaijeveld: 
“Je moet niet alleen 
vertrouwen op 
historische vraagdata.”

Rechts: Een logistiek 
planner maakt gebruik 
van de analyses van 
SlimStock.

De orderpicker grijpt nooit mis dankzij een goede forecast en vraaggestuurde planning.
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loep genomen. Met behulp van algoritmes komt er een 
betrouwbare forecast uitrollen. “We houden rekening met 
actuele trends uit de markt, promotie en vernieuwingen 
van producten, seizoensinvloeden en lifecycles. Daarnaast 
filtert SlimStock de routinematige artikelen er automatisch 
uit, zodat de planners zich kunnen concentreren op de 
uitzonderlijke producten. Op basis van de afwijkende 
patronen stelt de planner een aantal beslisregels op zodat 
de voorraadplanning op het gewenste niveau blijft.” n

MINDER KOSTEN DANKZIJ 
SLIM VOORRAADBEHEER
Polvo, een technische groothandel 
voor bouw en industrie, hanteerde 
de First In, First Out-methode op 
basis van afzet uit de historie en 
een min/max op artikelniveau. Die 
methode was ‘te statisch’, zegt 
hoofd logistiek Rob van Deursen: 
“We konden niet snel genoeg 
anticiperen op vraagveranderingen 
uit de markt.”
“We hadden snel te veel producten 
op voorraad of te weinig. De 
gevolgen lieten zich raden: 
te hoge voorraadkosten of 
leverproblemen. We liepen achter 
de feiten aan.” Polvo zocht een 
slimmer voorraadbeheer en koos 
voor SlimStock. 
De voorraadkosten daalden en de 
beschikbaarheid van producten 
ging omhoog. Polvo analyseert op 
vaste momenten de historische 
verkoopgegevens- en trends 
voor de moeilijk voorspelbare 
producten. SlimStock beoordeelt 
welke goederen en welke 
hoeveelheid op voorraad moet 
worden gelegd. “Het is een 
overzichtelijke applicatie en het is 
relatief snel uit te voeren. Wij zijn 
er zeer tevreden over.”

De orderpicker grijpt nooit mis dankzij een goede forecast en vraaggestuurde planning.
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Hoe Kruidvat een miljoen  
plastic zakjes per jaar bespaart

Vanuit het distributiecentrum in het 
Gelderse Heteren worden honderden 
Kruidvat-filialen van producten 
voorzien. Bij het in- of verpakken van 
artikelen in een dc wordt doorgaans 
veel plastic gebruikt. Maar de 
drogisterijketen laat zien dat het 
anders kan. In het dc van Kruidvat 
worden sinds kort namelijk bijna een 
miljoen plastic zakjes per jaar minder 
gebruikt. 

“We waren in ons dc al jaren een 
bepaalde manier van werken gewend. 
Ook ik vond dat sommige dingen 
misschien fijner of beter konden. Zo 

Tekst: Gijs Freriks
Foto’s: A.S. Watson

Katja Diepstraten en 
Marcel Evers voor de 
camera van Editie NL.

Slimme vondst van vakkenvuller Katja

ging er altijd te veel plastic mee naar de winkels, maar een 
oplossing hadden we zo gauw niet paraat”, zegt Marcel 
Evers. Hij is de manager van het dc van A.S. Watson, de 
eigenaar van Kruidvat die alle filialen in Nederland, België 
en Frankrijk voorziet van onder meer luiers, wc-papier, 
scheermesjes en cosmeticaproducten. 

Eyeliners en mascara
In een van deze filialen, in Montfoort, werkte Katja 
Diepstraten als vakkenvuller. Toen de 21-jarige op een 
januariavond bezig was met het in de schappen leggen van 
make-up, verbaasde het haar dat de eyeliners en flesjes 
mascara allemaal in een apart zakje zaten. In het dc 
werden de producten immers per merk in de zakjes van één 
bepaalde kleur gestopt. De vulploegmedewerkers van alle 
Kruidvat-filialen kunnen hierdoor in één oogopslag zien welk 
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merk in een zakje zit. 
Nadat Katja een lading had uitgepakt, 
bleef er een berg felgekleurde tasjes 
over. “Daar mocht wel een keer 
wat van gezegd worden, het was 
mij al vaker opgevallen.” Ze trok de 
stoute schoenen aan en plaatste een 
bericht op LinkedIn waarin ze pleitte 
voor ‘een meer milieuvriendelijke 
verpakkingswijze’. Evers kreeg 
het bericht onder ogen en nodigde 
Katja uit om samen te kijken hoe 
het verpakkingsproces kon worden 
verbeterd. “We zagen wel wat beren 
op de weg, maar toen we er met Katja 
nog eens doorheen gingen, bleken die 
beren niet zo heel groot te zijn.”

Wegen is meten
Dat alles apart verpakt werd, had ook 
te maken met de manier waarop de 
producten werden gewogen en naar de 
honderden filialen werden verstuurd. 
In het dc wordt een krat bij meerdere 
werkstations gevuld. “Dan kan het 
zijn dat er bij 48 verschillende stations 
steeds een nieuw zakje wordt gepakt”, 
legt Evers uit. “Het systeem houdt 
bij wat er in een zakje zit en wat het 
gewicht is. Aan het einde wordt de bak 
gewogen en als het gewicht niet klopt, 
moeten we kijken waar de fout zit.”
“Stel je voor dat er in één bak honderd 

cosmetica-artikelen zitten. Dan kan dat een flink zoekwerk 
opleveren. Daarom zaten de artikelen in zakjes van 
verschillende kleuren die je apart van elkaar kon wegen.” 
Nu doet A.S. Watson het anders. De producten van hetzelfde 
merk worden nog steeds in één kleur gesorteerd, maar 
nu niet in meerdere zakjes, maar in eentje. De producten 
van Essence worden bijvoorbeeld verzameld in het blauwe 
plastic en die van L’Oréal in het groen. “De medewerkers 
aan de vulstations stellen zichzelf nu eerst de vraag: ‘hoort 
het product van dit merk bij deze kleur?’ Zo ja, dan wordt dat 
zakje verder afgevuld.”

Besparing van duizenden euro’s
Als het gewicht van een zakje toch niet blijkt te kloppen, dan 
heeft het personeel nu meer werk aan de controle. Evers: 
“Maar in de praktijk gebeurt dat veel minder vaak dan we 
hadden gedacht. De beer bleek dus maar een kleintje te 
zijn...” A.S. Watson bespaart nu bijna een miljoen plastic 
zakjes per jaar en geeft duizenden euro’s minder uit aan 
verpakkingsmateriaal. Hiernaast kost het vakkenvullers 
zoals Katja minder tijd om alle make-up uit te pakken. 
Katja werd na haar slimme vondst bedolven onder de media-
aandacht. Regionale zenders en kranten als De Gelderlander 
pikten het nieuws op, terwijl Editie NL met een cameraploeg 
langskwam. Hierna werd Katja nog geïnterviewd door Radio 
5 en Sublime FM.

Deur staat open
Katja vertrok in mei bij Kruidvat om zich volledig te kunnen 
focussen op haar afstuderen. Ze studeert chemische 
productinnovatie aan Avans Hogeschool in Breda. Ze had 
‘nooit durven dromen’ dat ze met één LinkedIn-bericht zo’n 
verschil zou kunnen maken: “Ik was onlangs weer even in 
het filiaal in Montfoort. Toen kwamen mijn oude collega’s 
meteen naar me toe: ‘goed gedaan’, zeiden ze.” 
Als vakkenvuller denkt Katja niet meer terug te komen, 
maar ze mag Marcel Evers van A.S. Watson altijd bellen. “Ze 
is voor mij van harte welkom! Mijn deur staat altijd open voor 
mensen die kritisch naar processen kijken en mee willen 
denken over oplossingen.” Katja: “Of ik ga solliciteren bij 
Marcel? Wie weet, haha!” n

Hoe Kruidvat een miljoen  
plastic zakjes per jaar bespaart

DROGISTERIJREUS
A.S. Watson is het bedrijf achter 
de ruim 1500 winkels van Kruidvat 
en Trekpleister in Nederland, 
België en Frankrijk. A.S. Watson 
is in Europa en Azië de grootste 
internationale retailer op het 
gebied van Health & Beauty 
en verzorgt ook de distributie 
voor merken als ICI Paris XL, 
Pour Vous en Prijsmepper. 
A.S. Watson is onderdeel van 
het Chinese conglomeraat CK 
Hutchison Holdings Limited en 
het hoofdkantoor voor de Benelux 
staat in Renswoude in Utrecht. 
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Jarola verdubbelt 
 orderpickproductiviteit 

Technische groothandel Jarola moet 
alle zeilen bijzetten om het groeiende 
aantal orders te kunnen verwerken. 
In afwachting van een volledig nieuw 
distributiecentrum investeerde het 
bedrijf twee jaar geleden in een 
unieke oplossing met een korte 
terugverdientijd. Deze oplossing van 
Kardex bestaat uit een combinatie 
van zes verticale opslagmodules 
met put-to-light-technologie en 
orderpickkarren. Het aantal picks per 
persoon per uur is nu twee keer zo 
hoog als voorheen.

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Jarola

Gerard Nijlant 
(links) en André 
Nieuwenhuis: “Het 
heeft ook voordelen 
om de eerste met 
deze oplossing te 
zijn.”

Unieke combi blijkt oplossing voor groothandel

Wildkamp heeft sinds de oprichting in 1972 naam gemaakt 
als technische groothandel. Minder bekend is Jarola, de 
naam van de holding waar Wildkamp onderdeel van is. 
“Met Wildkamp richten we ons op de professionals die van 
klus naar klus gaan. Dat doen we met een webshop en een 
netwerk met 45 vestigingen in heel Nederland. Daarnaast 
hebben we met Jarola Sales een bedrijf dat hetzelfde 
assortiment biedt, maar dan aan grote, projectmatige 
opererende klanten. Dat zijn twee groepen klanten die 
een verschillende aanpak vragen”, zegt Gerard Nijlant, 
operationeel directeur van Jarola.
Nijlant doet zijn verhaal in het centrale dc van Jarola 
Central Services, het bedrijf dat onder andere de logistiek 
verzorgt voor de zusterbedrijven uit de Jarola Group. In 
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Coevorden beschikt Jarola Services 
over een ‘binnenhal’ van circa 6000 
vierkante meter en een ‘buitenhal’ 
van 8000 vierkante meter. “Wij zijn 
vooral sterk in transportsystemen 
voor water, lucht en elektriciteit. Dat 
gaat om buizen, pijpen en andere 
grote, vaak lange artikelen, maar ook 
om kleingoed zoals koppelstukken 
en bevestigingsmaterialen. Wat ons 
onderscheidt, is dat we zowel dat 
langgoed als dat kleingoed de volgende 
dag in één zending kunnen leveren.”

In de knel
De zaken gaan zo goed dat het dc te 
klein wordt. Nijlant: “Daarom zijn we 
nu bezig met de voorbereidingen voor 
een nieuw dc een eindje verderop. Eind 
2021 moet dat gereed zijn.” Zo lang 
kon Jarola echter niet wachten. Twee 
jaar geleden zag de groothandel een 
knelpunt aankomen met het bestaande 
orderpickproces in de binnenhal. 
Dat proces bestond uit orderpickers 
die met barcodescanners en hoog 
heffende orderpicktrucks langs pallet- 
en legbordstellingen reden om de 
artikelen te verzamelen.
“De orderverwerkingscapaciteit was 
te laag”, vertelt André Nieuwenhuis, 
logistiek coördinator outbound. “Met 
name na drie uur ’s middags zagen we 
een explosieve stijging van het aantal 
orders. Het kostte te veel tijd om al die 
orders te verzamelen. Extra mensen 
inzetten was geen oplossing. Die 
zouden elkaar alleen maar in de weg 
lopen.”

Korte terugverdientijd
Jarola zocht een compact 

opslagsysteem voor het vele kleingoed, legt Nijlant uit: 
“We wisten dat we binnen vijf jaar zouden verhuizen naar 
een ander dc. Daarom zochten we een oplossing met een 
korte terugverdientijd die we eventueel konden bij een 
verhuizing (…) Op een vakbeurs in Utrecht zagen we de LR 
35: een compact opslagsysteem dat meer bakken per uur 
kan presenteren dan een plateaulift. Maar we zochten niet 

Jarola verdubbelt 
 orderpickproductiviteit 

Het aantal picks per persoon per uur ligt nu rond de 150, bijna twee keer 
hoger dan voorheen.

De laserpointer laat zien uit welk compartiment de orderpicker moet 
picken.

SPECIAL

Inrichting & Routing 
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alleen een opslagsysteem, maar een totaaloplossing. We 
hadden alle vertrouwen in Kardex, niet alleen qua technische 
ondersteuning, maar ook qua totaaloplossing.”

Draaiplateau zet bakken klaar
De LR 35 is een gesloten opslagmodule, die bestaat uit 
stellingen met voorraadbakken. Een kraan brengt de bakken 
naar een werkstation aan de kopse kant van de module. 
Dat werkstation beschikt over een draaiplateau; terwijl 
de orderpicker het juiste aantal artikelen pickt, wordt de 
volgende voorraadbak alvast klaar gezet. Als de pick is 
bevestigd, sluit de opening van het werkstation en maakt het 
plateau een draai van 180 graden. De orderpicker kan aan 
de slag met de volgende voorraadbak, terwijl de vorige weer 
wordt teruggezet. 
Omdat de opslagmodules minder breed zijn dan 
plateauliften, zijn de loopafstanden tussen de werkstations 
korter. Dat leidt tot een hogere productiviteit dan bij een 
oplossing met meerdere plateauliften. “Een orderpicker 
kan gemakkelijk twee of meer modules bedienen. Meestal 
hebben we twee, soms drie orderpickers aan het werk. Het 
aantal picks per persoon per uur schommelt rond de 150, 
meer dan twee keer zo veel als in het gebied met man-up-
trucks”, weet Nieuwenhuis.

80 orders tegelijk
Uniek is de combinatie met orderpickkarren. Elke kar biedt 
ruimte aan zestien bakken, die aan klantorders kunnen 
worden gekoppeld. De karren staan tegenover de verticale 
opslagmodules, maximaal vijf naast elkaar. Nieuwenhuis: 
“We kunnen daardoor 80 orders tegelijk verzamelen. Maar 
met name aan het eind van de dag is het vaak handiger om 
niet meer dan twee of drie karren te gebruiken. Dan zijn de 
doorlooptijden korter en staan de orders eerder klaar voor 
verzending.”
De karren staan in een frame met put-to-light-displays. 
Elk display beschikt over een LED-lampje in zes kleuren, 
die corresponderen met de zes verticale modules. Zodra 
een voorraadbak klaarstaat, laten de lampjes met de 
bijbehorende kleur zien in welke klantenbakken de artikelen 
moeten worden geplaatst. Het alfanumerieke display toont 
het aantal stuks per klantbak. “Als alle orders gereed zijn, 

De loopafstanden tussen de werkstations bij Jarola zijn een stuk korter geworden. 

Links: Jarola houdt zich niet alleen 
bezig met langgoed, maar ook met 
artikelen als koppelstukken en 
bevestigingsmaterialen. 

Rechts: De put-to-light-
displays hebben lampjes met 
zes verschillende kleuren die 
corresponderen met de zes 
opslagmodules.

geeft het systeem dat aan en kunnen we de kar naar de 
inpakstations brengen”, licht Nijlant toe. “Afvoer van bakken 
via een conveyor is misschien efficiënter, maar lastig te 
realiseren vanwege de inrichting en compartimentering van 
deze hal. Als tijdelijke oplossing voldoet dit prima.”
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gebruiken bakken met drie verschillende hoogtes: 12, 22 
en 32 centimeter. Dat leidt tot extra hoge opslagdichtheid. 
In een legbordstelling houdt ook een artikel met een klein 
opslagvolume een volledige locatie bezet. Nu kunnen we de 
hoeveelheid lucht reduceren door te kiezen voor een lage 
bak met compartimenten.”

First in, first out
De ingebruikname van het systeem ging wel gepaard met de 
nodige kinderziektes. Voor Kardex was het de eerste keer dat 
de LR 35-modules zijn gebruikt in combinatie met put-to-
light en orderpickkarren. Met name de aansturing door de 
software vergde de nodige aandacht. Nu draait het systeem 
zo soepel, dat Kardex het als standaardoplossing in de markt 
zet. “Het heeft ook voordelen om de eerste te zijn. Daardoor 
hebben we meer invloed kunnen uitoefenen op de inrichting 
van dit systeem”, lacht Nijlant.
Net als Nieuwenhuis is Nijlant tevreden over het systeem. 
De verdubbeling van de productiviteit is al genoemd. 
De opslagcapaciteit is door de compacte, verticale 
opslagmethode flink toegenomen. “Bovendien liggen de 
artikelen nu stofvrij opgeslagen. De orders worden nu 
gegarandeerd gepickt volgens het principe van ‘first in, first 
out’. Dat is met name voor producten als lijmen belangrijk. 
Een ander voordeel is de ergonomie. Alle voorraadbakken 
worden gekanteld en op heuphoogte aangeboden. Dat 
betekent minder bukken en reiken”, aldus Nijlant. 
Nieuwenhuis vult aan: “Ook de voorraadbetrouwbaarheid is 
hoger. Elke keer dat een bak leeg raakt, vindt een nultelling 
plaats. Een betere voorraadbetrouwbaarheid betekent dat we 
minder vaak misgrijpen. Door alle visuele ondersteuning bij 
het orderpicken is het aantal pickfouten gedaald.”

Aanpassingen noodzakelijk
Of dit opslagsysteem straks ook meegaat naar het nieuwe 
dc? “Een dergelijk compact opslagsysteem is een serieuze 
optie”, beaamt Nijlant. “Dit is een heel efficiënte manier van 
orderpicken. Maar als we dat straks daadwerkelijk gaan 
inzetten, zullen we wel wat aanpassingen aanbrengen om 
de efficiëntie verder te verhogen. Denk aan de afvoer van 
bakken. Het handmatig wegbrengen van de orderpickkarren 
is voor nu een prima optie, maar uiteindelijk willen we 
daarvan af.” n

De loopafstanden tussen de werkstations bij Jarola zijn een stuk korter geworden. 

Drie bakhoogtes
Jarola maakt maximaal gebruik van de opslagcapaciteit 
die de zes modules bieden. In elke module passen 1500 
voorraadbakken, die desgewenst kunnen worden verdeeld 
in twee, vier of acht compartimenten. Nieuwenhuis: “We 
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Slim label gamechanger in 
koelketenlogistiek?

De Singaporese vermogensbeheerder Elite Partners 
Capital (EPC) heeft een investering van ruim 2,6 
miljoen euro gedaan in Tag Sensors. Tag Sensors is een 
technologiebedrijf uit Noorwegen dat labels ontwikkelt 
met temperatuursensoren.
In een label van Tag Sensors zit een microchip met een 
sensor. Plak je zo’n label op een doos, dan kun je precies 
zien wat de temperatuur is van het product in de doos. 
Middels een app kun je bovendien de temperatuur en 
de locatie van de doos in de gaten houden. Onder meer 
McDonalds gebruikt de labels.
Volgens voorzitter Michael Tan kan het concept van 
Tag Sensors ‘de hele sector van de koelketenlogistiek 
veranderen’: “We zijn ervan overtuigd dat dit een 
gamechanger is.”

Op bezoek bij de Voedselbank

In Delft was de vraag naar voedselpakketten zo groot 
dat de Voedselbank in 2014 besloot om er een eigen 
distributiecentrum te openen en te runnen. Dit dc 
bevoorraadt de vijf uitdeelpunten in de stad, plus de twee 
ophaallocaties in Pijnacker en Nootdorp. In 2018 reikte 
‘Delft’ 18.077 voedselpakketten uit met een inhoud van 
gemiddeld 40 voedselproducten. In de oktoberuitgave van 
Warehouse Totaal een uitgebreide reportage over het Delftse 
dc. 

In de rij voor logistiek vastgoed

De vraag naar logistiek vastgoed is nog nooit zo groot 
geweest, blijkt uit een onderzoeksrapport van vereniging 
NVM Business. Vorig jaar werd er 3,1 miljoen vierkante 
meter aan logistiek vastgoed verhuurd of verkocht. Bijna 
2,2 miljoen vierkante meter hiervan betrof nieuwbouw. Met 
name in het zuiden is de vraag groot; zo werd er in Noord-
Brabant 800.000 vierkante meter verhuurd of verkocht.

Logistiek manager Hans Cenin in het dc in Delft.
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Verhuiswoede bij logistiek 
dienstverleners

Een meerderheid van de logistiek dienstverleners is op 
zoek naar nieuwe locaties. Dat blijkt uit het onderzoek 
‘Logistiek in Beeld’ van het Arnhemse adviesbureau Stec 
Group. Een van de voornaamste redenen om verder te 
kijken, is de groei van het bedrijf/het aantal klanten en 
de modernisering van het vastgoed. Als bedrijven zich 
ergens vestigen, blijken ze met name te kijken naar 
de kosten, de beschikbaarheid van personeel en de 
bereikbaarheid via de weg. De bedrijven hechten wel aan 
hun eigen regio. Ruim zeventig procent geeft aan het 
liefst in de eigen regio te blijven.

Saladebar en gymzaal in dc 
kledingreus ASOS

Dc’s worden steeds moderner. Sommige warehouses in de 
Verenigde Staten beschikken bijvoorbeeld al over patio’s, 
sportscholen, koffiebarretjes, loungeruimtes en jeu-de-
boulesbanen, signaleert The Wall Street Journal.
Neem ASOS. Deze modegigant heeft in Atlanta een dc van 
90.000 vierkante meter laten bouwen dat is voorzien van 
dakramen, een saladebar, grilloutlet en gymzaal. Op het 
complex zijn verder twee basketbalvelden, een voetbalveld, 
een gymzaal en een tuin met picknickbankjes aanwezig. Ook 
kunnen er lawn games worden gespeeld, zoals croquet.
Een warehouse was vroeger misschien niet veel meer 
dan een betonnen en raamloze doos met slechts een 
paar voorzieningen, zoals eenvoudige tafels, aluminium 
klapstoelen en frisdrankautomaten. Maar die tijd lijkt 
voorgoed voorbij.

App meet gezondheidsrisico’s 
magazijnpersoneel

Onderzoekers van de Universiteit van Washington 
ontwikkelen samen met Amazon Robotics een 
app die de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van 
magazijnmedewerkers meet en voorspelt. Veel taken, 
waaronder het picken van zware objecten van hoge 
stellingen, kunnen een flinke impact hebben op het 
menselijk lichaam. De app brengt deze risico’s in kaart en 
informeert én waarschuwt de werknemers en magazijnchefs 
hierover.

Heftruckonderzoek: meer stress, 
minder ongevallen

De veiligheid in magazijnen laat soms nog te wensen over, 
zo blijkt uit de laatste Nationale Heftruck Enquête van 
Blom Opleidingen.  Bij veel bedrijven is een RI&E (risico-
inventarisatie en -evaluatie) opgesteld, maar toch weet 
een deel van de respondenten niet of dat binnen hun eigen 
organisatie is gebeurd. Ook is er vaak geen verkeersplan 
aanwezig. 
Andere conclusies van de enquête: er zijn steeds meer 
vrouwen werkzaam in het intern transport ten opzichte van 
2015, het gemiddelde opleidingsniveau is omhooggegaan en 
het aantal ongevallen neemt af. Daar staat tegenover dat met 
name chauffeurs een ‘zeer hoge werkdruk’ ervaren en ze 
dus ook meer stress hebben.
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Het aantal XXL-warehouses in 
Nederland groeit explosief. Maar 
is groter ook altijd beter? Niet als 
we kijken naar de interne logistiek. 
Extra maatregelen zijn nodig om de 
operatie in het warehouse efficiënt in 
te richten en de kosten onder controle 
te houden.

Deze zomer start in Bleiswijk de bouw 
van een nieuw pand van liefst 140.000 
vierkante meter. Het pand biedt 
onderdak aan de fulfilmentactiviteiten 
van webgigant Zalando in de Benelux. 
Vanaf de zomer van 2021 gaan naar 
verwachting 1500 mensen aan de slag 
in dit warehouse waarin 16 miljoen 
producten kunnen worden opgeslagen. 
Bol.com in Waalwijk, VidaXL in Venlo, 
Primark in Roosendaal, Inditex 
in Lelystad en nu dus Zalando in 
Bleiswijk: het zijn stuk voor stuk 
voorbeelden van XXL-warehouses in 
Nederland. XXL is de aanduiding voor 
warehouses met een vloeroppervlak 
groter dan 40.000 vierkante meter. Dat 
getal lijkt niet willekeurig gekozen. 
Als het vloeroppervlak veel groter 
wordt, neemt de productiviteit van de 
medewerkers in het warehouse af. 
Dat stelt Rob Wijnen, die als analist 
van adviesbureau Groenewout bijna 
niets anders doet dan rekenen aan de 
productiviteit in warehouses. “Als het 
vloeroppervlak toeneemt, groeien de 
rij- en loopafstanden. Daardoor daalt 
de productiviteit.”

Voorraad- en transportkosten
De productiviteit is slechts een 

De CartonWrap van 
Cikam/CMC.

Meestal worden XXL-warehouses, zoals deze van Zalando, opgedeeld in 
zones om de rijafstanden beperkt te houden.

Hoe efficiënt is een XXL-warehouse?   

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Zalando, Bol.com, VidaXL, Groenewout

DC-expert: ‘Productiviteit daalt bij groter vloeroppervlak’
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van de factoren die bepalend is voor de omvang van een 
warehouse. Twee andere belangrijke factoren zijn de 
voorraadkosten en de transportkosten. Wie zijn voorraad 
op één punt concentreert, heeft minder voorraad nodig dan 
bij een netwerk met twee, drie of meer voorraadpunten. De 
voorraadkosten zijn dan lager. 
Als het gaat om transportkosten, is minder evident wat 
beter is. Met één centraal voorraadpunt zijn de afstanden 
naar klanten en daarmee de kosten van transport hoger 
dan bij een netwerk met meerdere voorraadpunten. 
Daar staat tegenover dat voor het bevoorraden van één 
warehouse minder transport nodig is dan voor twee of drie 
warehouses. “Denk daarnaast aan de risico’s. Stel dat brand 
uitbreekt in dat ene XXL-warehouse. Wat zijn de gevolgen 
daarvan”, stelt Wijnen, die ook wijst op de overheadkosten: 
“Met één warehouse heb je maar één organisatie nodig 
voor aansturing van de operatie en beheer van het 
pand. Met één warehouse rekenen ook investeringen in 
automatiseringssystemen zich gemakkelijker terug.”

Opdelen in zones
Er zijn dus genoeg redenen waarom het uit 
bedrijfseconomische overwegingen toch interessant is om 
een XXL-warehouse te bouwen. Maar wie daarvoor kiest, 
moet volgens Wijnen wel goed nadenken over de inrichting 
van de interne logistiek om te voorkomen dat die kosten 
uit de klauwen lopen. “Wat dan vaak gebeurt, is dat het 
warehouse in meerdere gebieden of zones wordt opgedeeld. 
De orders worden per gebied verzameld, zodat de afstanden 
beperkt blijven. Vervolgens worden de goederenstromen uit 
dat gebied later weer samengevoegd.”
Met name voor logistiek dienstverleners kan het zinvol zijn 
om de operaties van meerdere opdrachtgevers te bundelen 
in één XXL-warehouse. Door de voorraad per opdrachtgever 
bij elkaar te houden, ontstaat vanzelf een indeling in zones; 
één zone voor elke opdrachtgever. Door de inkomende en 
uitgaande goederenstromen te laten lopen via de docks 
in de buurt van die zones, blijven de rijafstanden beperkt. 
“Bijkomend voordeel is dat die verschillende operaties vaak 
verschillende piekmomenten hebben. Dat biedt de logistiek 

Hoe efficiënt is een XXL-warehouse?   
DC-expert: ‘Productiviteit daalt bij groter vloeroppervlak’
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dienstverlener de mogelijkheid om zijn 
medewerkers efficiënter in te zetten. 
Als het rustig is in de ene zone, kunnen 
die medewerkers worden verplaatst 
naar een drukkere zone.”

Lange conveyors
Behalve logistiek dienstverleners kiezen ook veel 
verladers voor XXL-warehouses. Daaronder zijn veel 
e-commercebedrijven, die de veelal kleine orders 
verzamelen in kunststof bakken of rechtstreeks in 
verzenddozen. Het transport vindt dan plaats met soms 
kilometerslange conveyors, die de verschillende zones 
met elkaar en met de verpakkings- en expeditieafdeling 
verbinden. Dat is onder meer het geval in het warehouse van 
Bol.com. 

Minibatches
Om het werk per zone zo efficiënt mogelijk te organiseren, 
maken deze warehouses vaak gebruik van minibatches. Elke 

Rob Wijnen: “Door de grote afstanden gaat 
letterlijk het overzicht verloren.”

Het dc van Bol.com in Waalwijk meet 50.000 vierkante meter, maar gaat in 2021 naar een capaciteit van 100.000 vierkante meter.
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minibatch telt bijvoorbeeld vijftig of 
zestig orders, waarvan de orderregels 
op één hoop worden geveegd. 
Vervolgens worden de orderregels 
in elke zone samengevoegd tot één 
pickopdracht. “In het heringerichte 
warehouse van Blokker is aan het eind 
van het proces een shuttlesysteem 
geïnstalleerd waarin de bakken uit de 
verschillende zones tijdelijk worden 
opgeslagen. Als alle bakken van een 
minibatch daar zijn aangekomen, 
worden de bakken uitgeslagen en de 
verzamelde artikelen per order weer 
samengevoegd”, verklaart Wijnen, 
die met Groenewout betrokken was 
bij de herinrichting van het Blokker-
warehouse.

Vier pallets tegelijk
Intern transport vanuit de verschillende 
zones naar de expeditieafdeling is 
lastiger in warehouses waarin orders 
op pallets of rolcontainers worden 
verzameld. “In die operaties kan het 
slim zijn om heftrucks met dubbele of 
verlengde vorken te gebruiken, zodat 
vier pallets tegelijk kunnen worden 
opgepakt. 
Een andere optie is de inzet van 
automatisch geleide voertuigen (AGV’s). 
Met name in warehouse die 24 uur per 
dag in bedrijf zijn, kan een investering 
in AGV’s lonend zijn. Wijnen: “Nadeel is 
wel dat AGV’s langzamer zijn. Daarom 
zijn meer AGV’s nodig dan heftrucks.”
Net als bij logistiek dienstverleners 
is ook bij verladers de dockplanning 
belangrijk. Dat geldt vooral voor 
inkomende goederenstromen. 
Als goederen binnenkomen via 
een dock in de buurt van de 
voorbestemde opslaglocatie, hoeven 

heftruckchauffeurs minder ver te rijden om ze in te slaan. 
“Voor uitgaande goederenstromen is dat minder van belang, 
omdat die goederen toch uit verschillende zones komen en 
eerst moeten worden samengevoegd.”

Overzicht verloren
Hoe maak je nu de juiste keuze? Door verschillende 
scenario’s met bijvoorbeeld één, twee of drie warehouses 
naast elkaar te leggen en de kosten voor warehousing, 
voorraad, transport en gebouwbeheer op te tellen. Wijnen 
is bij tijd en wijle verbaasd dat die rekensom leidt tot steeds 
grotere warehouses. Hij herinnert zich de tijd dat een 
warehouse van 15.000 vierkante meter al groot was.
“Ik ken ook warehouses van 30.000 tot 35.000 vierkante 
meter die prima functioneren. Maar als warehouses groter 
worden, verdient de interne logistiek extra aandacht. Dan 
komt het kantelpunt in zicht, waarna de productiviteit 
afneemt”, stelt de consultant, die adviseert om niet alleen 
naar de kosten te kijken. “Vergeet niet dat een XXL-
warehouse leidt tot een andere manier van werken. Het 
overzicht gaat door de grote afstanden letterlijk verloren. Wie 
zo’n operatie goed wil aansturen, moet dan vertrouwen op de 
informatie op zijn beeldscherm. Terwijl soms een blik op de 
expeditievloer of een rondje over de vloer een betere indruk 
geeft van de daadwerkelijke hectiek in het warehouse.” n

Online warenhuis VidaXL heeft in Venlo een warehouse van 100.000 vierkante meter staan. Daar komt 
in maart een pand van 80.000 vierkante meter bij.
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Warehouse nog huiverig voor augmented reality

Het is niet de vraag óf augmented reality deel gaat 
uitmaken van het warehouse, maar wanneer. De 
mogelijkheden voor 3D-projectie van de ideale pickroute, 
een effectieve indeling van het voorraadmagazijn of 
onboarding van nieuw personeel zitten in de hoofden van 
logistiek planners, maar concrete toepassingen zijn vrijwel 
nergens in Nederlandse warehouses te vinden. Komt daar 
verandering in?

Augmented reality houdt in dat via een intelligente 
‘bril’ de gebruiker een digitaal beeld aan de werkelijke 
situatie toevoegt. Door bijvoorbeeld 3D-objecten zoals 
magazijnstellingen en logistieke voertuigen te plaatsen 
in een digitale projectie van een pas gerenoveerd 
of nieuwbouwmagazijn. Of via een smart glass een 
3D-visualisatie van de snelst mogelijke orderpickroute 
voor te schotelen. Leveranciers van AR-oplossingen hopen 
de logistieke sector te overtuigen met demo’s en proof of 
concepts in andere bedrijfstakken, zoals de industrie waar 
in productie- en assemblageprocessen augmentend reality 
wordt toegepast. 

Scepsis over toegevoegde waarde
“Logistiek planners en managers zijn best huiverig voor 
AR”, zegt Wieland Hendriksen van Logistic Workx. “Ze weten 
nog niet welke toevoegde waarde augmented reality kan 
hebben. Men is sceptisch over de relatief hoge investeringen 
in de hardware en de opbrengsten. Ik heb bij verschillende 
verladers een offerte uitstaan met een demo hoe de inzet 
van AR-functionaliteit in het sorteerproces bijdraagt aan het 
terugverdienen van faalkosten.”

HoloLens aan de prijs
Hendriksen begrijpt de terughoudendheid in de interne 
logistiek wel. De huidige HoloLens draagt niet echt prettig 
en is te zwaar. De AR-software heeft nog moeite om massa-
hoeveelheden snel te verwerken. Daarnaast hebben veel 
warehouses pas geïnvesteerd in nieuwe orderpicksystemen, 
zoals pick-to-light of voicepicking.  Alleen de aanschaf 
van één HoloLens kost al een slordige 3000 euro. Verder 
spelen ook andere zaken een rol die de voorwaarden voor 

Tekst: Marcel van Rijnbach
Foto’s: ITT, Jasoren, Mangear, Marcel van Rijnbach

Het is nog maar de vraag of de 
augmented reality-methode efficiënter is 
voor de orderpicker.

Vooral hardware voldoet nu niet aan eisen
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de inzet van AR niet ideaal maken. Volgens supply chain-
manager Guus van den Elzen van advies- en supply chain 
managementbureau SCEX zijn de masterdata (gegevens 
over producten zoals afmetingen, gewichten, barcodes en 
productafbeeldingen) bij veel logistieke bedrijven niet volledig 
en correct ingevoerd. “En dat is wel een voorwaarde om AR 
goed te kunnen gebruiken”, aldus Van den Elzen.

Guus van den 
Elzen: “Via AR 
sneller nieuwe 
mensen inzetten 
op de werkvloer.”

Redacteur Marcel 
van Rijnbach test 
de Google Glass bij 
KONI.

Vooral hardware voldoet nu niet aan eisen
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Mogelijkheden AR bij orderpicken
In theorie zijn er voldoende mogelijkheden voor de inzet 
van augmented reality in het orderpick-, verzamel- en 
sorteerproces. Bijvoorbeeld een orderpicker die via zijn 
AR-bril een virtueel navigatiescherm krijgt geprojecteerd bij 
aanvang van zijn orderpickroute. Hij kan volledig vertrouwen 
op het volgen van de visuele en eventueel gesproken 
aanwijzingen in het hologram dat dit de meest effectieve 
en snelste route is. “Verder is de AR-bril zo slim dat hij via 
een camera individuele producten herkent en/of schade 
detecteert en dit via de bril weergeeft”, zegt Tim Nijland, 
chief marketing officer bij AR Experts. . 
AR kan ook een uitkomst zijn bij het picken van producten 
die qua formaat of kleur verschillen, maar wel in één order 
verwerkt moeten worden. Door de juiste kleur en formaat 
te projecteren pickt de medewerker de juiste producten 
en doet-ie ze volgens de visuele stappen in het hologram 
in correcte volgorde in de verpakking. De HoloLens, 
bijvoorbeeld, laat zien hoe bepaalde producten het beste 
gestapeld kunnen worden in een rolcontainer. Hendriksen 
constateerde bij een logistiek dienstverlener dat bij het 
sorteren met de handscan relatief veel fouten werden 
gemaakt. Volgens hem kan AR-functionaliteit de extra 
gemaakte faalkosten binnen een jaar terugverdienen. Het 
klinkt prachtig, maar het lijkt voorlopig nog toekomstmuziek 
in de Nederlandse warehouses.

Kansen in onboarding
Volgens de bovengenoemde experts zal AR namelijk 
nog niet zo snel landen in de orderverwerking. Logistiek 
dienstverleners zien eerder heil in andere, meer 
ondersteunende processen, zoals onboarding van nieuw 
personeel in het warehouse of service-onderhoud van 
logistieke machines en apparaten (op afstand). Hoe mooi is 
het dat verse arbeidskrachten via een digitale 3D-manual 
op hun smart glass wegwijs worden gemaakt met het 
gebruik van een palletwagen of een heftruck. Het scheelt de 
werkgever veel fysieke uitleg en de arbeidskracht hoeft niet 
een saai instructieboek door te bladeren. “Via deze methode 
kun je veel sneller nieuwe mensen inzetten op de werkvloer”, 
zegt Van den Elzen. 

VOORBEELDEN AR VOOR 
DE LOGISTIEK:
•  Logistic Workx heeft een demo 

gebouwd van een HoloLens 
die inzoomt op een pallet en 
barcode en die vervolgens een 
3D-hologram maakt van de 
palletlocatie waar de dozen moet 
worden neergezet. De HoloLens 
verschaft tevens allerlei 
informatie omtrent gewicht en 
eventuele schade. 

•  Een andere demo van 
Logistic Workx voorziet in 
objectherkenning met behulp 
van AR. Zo kunnen bijvoorbeeld 
heftrucks visueel worden 
geïnspecteerd op hun technische 
staat. Elk onderdeel wordt in 
3D gecontroleerd op mogelijke 
schade. Pas als de hele checklist 
is doorlopen, wordt de heftruck 
vrijgegeven. 

•  AR Experts heeft voor het 
grondsonderingsbedrijf FUGRO 
een app met AR-functionaliteit 
ontwikkeld. Via een smart glass 
kijkt de operator met behulp van 
een visuele satellietverbinding 
live mee bij de werkzaamheden 
van een servicemonteur. 
De operator geeft visuele 
aanwijzingen die de monteur in 
zijn bril waarneemt. Volgens Tim 
Nijland is zo’n app ook mogelijk 
voor bedrijven met meerdere 
warehouses.

Via een virtueel 
hologram krijgt 
de orderpicker de 
ideale pickroute 
geprojecteerd.

Orderpicker van ITT Motion Technologies verwerkt orders met behulp van 
Google Glass. 
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Nijland van AR Experts verwacht ook meer korte termijn 
rendement van AR in onboarding. “We hebben al enkele 
aanvragen lopen, maar nog niet vanuit de logistiek. Als 
bijvoorbeeld de verbeterde versie van de HoloLens op de 
markt komt, komen de logistiek dienstverleners ook wel over 
de brug. Machine learning zorgt ervoor dat AR sneller wordt 
opgepakt. Stel je voor”, vervolgt Nijland, “dat een nieuwe 
arbeidskracht een sorteermachine moet bedienen. Dan 
draagt hij een hololens, staat hij voor de machine en krijgt 
via de bril alle bedieningshandelingen 3D in een hologram 
te zien.” Doordat de gebruiker zelfstandig kan leren, kan de 
werkgever besparen op fysiek personeel en dat is gezien het 
personeelstekort in de logistiek zeer welkom. Nijland: “Als 
de return on investment zichtbaar wordt van AR, kan het snel 
gaan. De hardware wordt heus wel verder ontwikkeld, dat is 
het punt niet”. n

GOOGLE GLASS BIJ 
SCHOKDEMPERFABRIKANT 
KONI ITT Motion Technologies werkt in Oud-Beijerland 
met Google Glass voor het orderpicken van onderdelen 
voor onder meer schokdempers. Dit is niet echt een AR-
applicatie, maar er kunnen later wel AR-functies aan 
worden toegevoegd. De smart glass geeft visueel en 
met voice-commando’s aan welk product gepickt moet 
worden, op welke locatie het in de trolley gelegd moet 
worden en waar het afgeleverd wordt.
Vooralsnog heeft het bedrijf volgens projectmanager 
Erik Bleeker geen behoefte aan AR in de logistieke 
omgeving, vanwege de tekortkomingen in de huidige 
hardware. Bovendien zou de verlichting van het 
magazijn moeten worden aangepast, is het bedrijf 
onlangs overgeschakeld op barcodescanning met 
wearable devices en ziet KONI nu niet de pay-back van 
AR in het pickproces. 
Bleeker: “Door de omschakeling van papieren 
orderverwerking naar barcodescanning zien we al een 
besparing in de loopafstanden en zoektijden en zijn er 
nagenoeg geen pickfouten meer. Een ander voordeel 
van het gebruik van Google Glass is dat we in één 
arbeidsgang de in omloop zijnde trays verwerken en 
meerdere orders tegelijkertijd kunnen picken.”
Bleeker is eerlijk: in de logistieke omgeving ziet hij 
de toegevoegde waarde van AR nog niet. Wel voorziet 
hij in de productie en assemblage van schokdempers 
mogelijkheden voor AR. “We hebben een test laten 
uitvoeren. Omdat we 4000 verschillende schokdempers 
maken, leek het ons zinvol om alle componenten in 
een 3D-model te projecteren, waardoor de kans op 
productiefouten verkleind zou worden. Voorlopig blijft 
het bij een test.” 

Hologram van 
asssemblageproces 
WEMO kan ook 
worden toegepast voor 
logistieke processen. 
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  088-2266648

  abonneren@eisma.nl



Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26 • 7391 AK Twello
Tel. 0571 270 444 • www.ritehite.com

DOK-GUARDIAN 
De tijdelijke veiligheidsbarrière voor wanneer de deur van het 
laadperron open staat. Geen onverwachte val meer. 

GLOBAL WHEEL LOK 
Het wielblokkeringssysteem dat automatisch het achterwiel 
van de trailer vast zet. Uw heftrucks kunnen veilig laden en 
lossen.

DOCK LEVELLER
Deze Rite Hite producten bieden een veilige overgang tussen 
het laadperron en de trailer tegen lage levensduurkosten.

Rite-Hite ontwikkelt al 50 jaar producten 
voor meer veiligheid en  productiviteit 
op het laadperron. Hiernaast staan 
slechts 3 voorbeelden uit ons brede en 
veelzijdige leveringsprogramma. Onze 
oplossingen zijn er niet alleen voor uw 
laadperron, maar ook  voor uw magazijn 
en productieruimte. 

Check www.ritehite.com  
voor meer inspiratie!

3 UNIEKE  
OPLOSSINGEN 
VOOR EEN  
VEILIGER  
LAADPERRON
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