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De impact van loopafstanden in een magazijn
Hoe kunnen overbodige loopafstanden en looptijd tijdens orderpicking gereduceerd worden?
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De impact van loopafstanden in een magazijn
Een efficiënt en productief magazijn is uiterst belangrijk. Een efficiënte werking heeft een grote invloed op de motivatie van uw werknemers, de capaciteit 
van uw magazijn, de snelheid van uw processen en uiteindelijk ook op de klantentevredenheid. Daarom moeten de processen binnen een magazijn zo vlot 
en eenvoudig mogelijk verlopen. Maar hoe kan kostbare tijd gereduceerd worden? En hoe kunnen we de productiviteit verhogen in een bestaand magazijn? 
We bespreken deze vragen en de mogelijke oplossingen in deze whitepaper.
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Het belang van loopafstanden

Uit onderzoek is gebleken dat in een klassiek magazijn, bij piece-picking, gemiddeld 50% van het 
orderverzamelproces bestaat uit looptijd. Wanneer een magazijn medewerker een order verwerkt, is 
de helft van zijn tijd dus eigenlijk verplaatsing van en naar de juiste goederen. 
Een gemiddeld orderverzamelproces ziet er als volgt uit: 

 50% looptijd
 20% zoektijd
 15% picktijd
 10% set up tijd
 5% andere activiteiten

Door de looptijd te reduceren kan er al heel wat tijd gewonnen worden. Stel dat er gemiddeld 10 
minuten nodig zijn in uw magazijn om een order te verwerken. Dat wil zeggen dat uw 
magazijnmedewerker 5 minuten aan het lopen is naar de juiste picklocatie. Door producten effectief en 
compact op te slaan, kunnen loopafstanden verkleind worden en kan de looptijd gereduceerd worden. 
Zo kan een order sneller verwerkt worden en kan de productiviteit verhoogd worden.
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Doorgaans bestaat 60% van het werk in een magazijn uit het verzamelen van orders. Gemiddeld wordt het pickingproces onderverdeeld in 5 acties: lopen, 
zoeken, picking, set-up tijd en andere activiteiten. Omdat deze acties het belangrijkste zijn in uw magazijn, moeten ze zo optimaal mogelijk verlopen.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Er zijn twee manieren om makkelijk de looptijd te reduceren: 
 U kan het aantal verplaatsingen reduceren door de picking methode aan te passen en 

bijvoorbeeld te werken met batch picking of bulk picking met verdeling over zones.
 U kan de loopafstand tussen picklocaties reduceren door compactere opslag. Dit kan u 

bereiken door de locatie van uw artikel aan te passen waarbij rekening gehouden wordt met 
ABC classificatie of door zonebeheer toe te passen.

Geef uw producten de juiste plaats in uw opslagsysteem
Een manier om er voor te zorgen dat producten snel gevonden worden is door ze een logische plaats 
te geven. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat u uw producten rangschikt per klasse. Het 
makkelijkste is om te werken met een ABC model en de 80/20 regel, gekend als het Pareto principe, 
toe te passen. De A-klasse bevat dus 20% van uw producten die voor 80% van uw pickings zorgen. 
Met andere woorden, dit zijn uw fast movers en meest populaire goederen. De B-klasse zijn producten 
die ook regelmatig gepickt worden, maar niet zo vaak als de A producten. De C-klasse zijn de echte 
slow movers. 

Plaats uw A producten zo dicht mogelijk bij de start plaats van uw magazijnmedewerker en zet ze bij 
voorkeur binnen handbereik zodat ze snel verzameld kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld gewerkt 
worden met een golden zone waarbij fast movers op een hoogte staan tussen de schouder en middel 
van de order picker. Zo kan de magazijnmedewerker snel en efficiënt werken, is het is minder 
vermoeiend en belastend.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Deel uw magazijn op in zones
Een andere manier om uw proces efficiënter te laten verlopen is door uw magazijn op te delen in 
meerdere zones met elk hun eigen orderpickers. Een order kan dan op verschillende manieren verwerkt 
worden: 
 Seriële picking: elke picker verwerkt zijn deel van het order en verzamelt de producten die in zijn 

zone liggen. Wanneer de orderpicker klaar is, wordt de picklijst doorgegeven aan de volgende 
zone. Daar wordt dit proces herhaald tot dat alle producten verzameld zijn.

 Parallel picking: alle orderpickers verzamelen tegelijk de producten die nodig zijn uit hun zone. 
Uiteindelijk worden de producten uit de verschillende zones samengevoegd in de consolidatiezone 
en wordt de complete order samengevoegd.

 Wave picking: ofwel batch orderpicking genoemd, is een variatie die zowel op de seriële als op de 
parallelle manier kan toegepast worden. Hierbij worden meerdere orders tegelijk gelanceerd en 
gepickt door dezelfde persoon. De items worden meteen gesorteerd in verschillende orders.

 Bulk picking: deze variant kan zowel bij de seriële als bij de parallel picking toegepast worden. In 
dit geval zal een bepaald artikel voor meerdere orders tegelijk gepickt worden. Het totaal aantal 
artikelen wordt achteraf op de consolidatiezone verdeeld over de juiste orders.

Welke vorm van zone picking het meest geschikt is voor u, hangt af van bedrijf tot bedrijf. Er zijn 
verschillende variabelen waar rekening mee moet gehouden worden: complexiteit van orders, type 
opslagsysteem, grootte magazijn… Maar elk soort kan er wel voor zorgen dat de loopafstand die uw 
medewerkers moeten afleggen, verkleind wordt. Omdat ze een kleinere zone hebben, zal de afstand die 
ze moeten afleggen kleiner zijn en kan er sneller gewerkt worden.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
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Optimaliseer uw routes
Naast de optimale picking methode, is ook een optimale route heel belangrijk. Kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken. Een voorbeeld hiervan
is het verschil tussen two-sided en one-sided picking. De wandeltijd tijdens het pickingproces kan tot 34% gereduceerd worden wanneer er gewerkt wordt 
met two-sided picking. Hierbij gaat de orderpicker in een legbordrekkenmagazijn uit twee zijden picken. Hij moet dus slechts een keer door de gang te 
wandelen en verzameld producten links en rechts in plaats van eerst links en dan rechts.

Wanneer je dit combineert met batch picking kan er tot 60% wandeltijd gereduceerd worden.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
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Warehouse Management System software 
Een Warehouse Management System software kan u helpen om te bepalen welke producten nu juist in welke klasse horen en wat hun ideale plek zou zijn 
in uw magazijn. De WMS software kan dan ook de meest optimale picking route berekenen voor uw magazijniers.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Werk sneller dankzij compactere opslag
Door uw voorraad compacter op te slaan kan u van verschillende voordelen genieten. 
 Er wordt plaats bespaard (dit met de hoge prijs per m² van tegenwoordig in acht nemend) 
 Door uw goederen dichter bij elkaar te plaatsen kan u de loopafstand reduceren en kunnen 

medewerkers sneller werken. 
 Magazijnmedewerkers kunnen ergonomisch werken. 
Met andere woorden, een compacte opslag kan leiden tot verbeterde efficiëntie, kostenbesparingen, 
hogere productiviteit, meer motivatie en een verhoogde veiligheid van uw werknemers.

Ook in kleine magazijnen kan er vaak nog geoptimaliseerd worden. U kan heel wat plaats winnen door te 
werken met legbordstellingen met bakken of schuifladenstellingen. In een klassieke legbordstelling is 
er vaak te veel grijpruimte voorzien tussen kleine producten en het legbord er boven. Bovendien wordt de 
diepte bij een legbord vaak niet optimaal benut. Bij schuifladen wordt de ruimte wel 100% benut. 
Daarnaast kan u meerdere producten overzichtelijk achter elkaar in de lade leggen. Zo kunnen producten 
dus dichter bij elkaar opgeslagen worden en is de loopafstand kleiner. Er wordt dus plaats bespaard en er 
kan sneller gewerkt worden.

Voor grotere magazijnen zijn er wat meer mogelijkheden en elke oplossing heeft zijn eigen manier om 
looptijd in te korten en sneller te werken.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Integreer Storeganizers in uw palletstellingen
Bij traditionele palletstellingen is er vaak verlies van ruimte omdat er zich heel wat lucht bevindt tussen de producten en de pallet er boven. Dit kan u 
makkelijk oplossen met Storeganizers. Dit innovatief opslagsysteem wordt opgehangen in de bestaande palletstellingen en zorgt dankzij verticale 
textielvakken voor een optimale opslagcapaciteit zowel in de hoogte als in de diepte. De Storeganizer zorgt ervoor dat de gebruikers goederen 
efficiënt kunnen opslaan in hangende locaties. Bovendien kunnen de Storeganizers volledig op maat gemaakt worden zodat ze het perfecte 
opslagsysteem zijn voor uw producten.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Storeganizers kunnen een enorme ruimtewinst opleveren en zo de loopafstand aanzienlijk verkleinen. Uit onderzoek van een gerenommeerde universiteit 
is gebleken dat de loopafstand met 42% gereduceerd kan worden en dat er 26% tijdwinst is in orderpickefficiëntie. Ondanks dat de zoektijd en 
aanvultijd iets langer zullen zijn, wordt de looptijd zo sterk gereduceerd dat er heel wat tijdwinst is. Bij een order picking die ongeveer 10 minuten duurt 
kan er bijvoorbeeld makkelijk anderhalve minuut uitgespaard worden dankzij Storeganizers.

Bij een onderzochte case werd er meer dan 40% loopafstand en meer dan 35% ruimte bespaard. Niet alleen kon er sneller gewerkt worden, maar er kon 
ook geld bespaard worden.

Het systeem kan geïntegreerd worden in uw bestaande palletstellingen waardoor de investering redelijk laag blijft. Bovendien kan je de Storeganizer
makkelijk zelf installeren.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Werk volgens het goods-to-man principe dankzij Modula liften
De meeste magazijnen zijn zo’n 8 meter hoog en de bovenste meters worden niet echt gebruikt. Dit is dus verloren ruimte. Sommige magazijnen 
worden dan voorzien van stellingen met meerdere liggers of een mezzanine. Hierdoor kan u al heel wat materiaal in de hoogte opslaan, maar het 
brengt ook heel wat nadelen met zich mee. Magazijn medewerkers moeten trappen op en af lopen waardoor ze heel wat tijd verliezen en daardoor 
ook niet ergonomisch werken.
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Een zeer sterk alternatief is een Modula lift. Een Modula wordt geleverd in 
functie van de hoogte van uw gebouw (3000 tot 16100 mm) en gebruikt dus de 
volledige hoogte van uw magazijn Het is een flexibel systeem waarbij bij het 
wegzetten van de schuif het hoogste product wordt gemeten, en in functie 
hiervan optimaal wordt weg gezet in de lift. Zo worden alle goederen 
systematisch compact opgeslagen. Op die manier voorkomt een Modula lift 
luchtopslag in de machine. De combinatie van compacte opslag en het gebruik 
van de netto hoogte van uw magazijn zorgt er voor dat er aanzienlijk veel 
plaats bespaard wordt. Er werd tot 90% plaats bespaard bij verschillende 
recente realisaties met Modula liften. Bovendien bespaart u niet alleen plaats. 
Uw orderpickers moeten hierdoor ook geen lange afstanden meer afleggen.

Een verticale lift gaat zelfs nog een stapje verder. De orderpicker hoeft zich in 
principe niet meer te verplaatsen want de lift werkt volgens het goods-to-man 
principe en gaat de goederen tot bij de orderpicker brengen. De magazijn 
medewerker hoeft enkel aan te duiden of te scannen wat hij nodig heeft en 
binnen enkele seconden staat het product voor hem klaar. De loopafstand 
wordt dus gereduceerd tot een absoluut minimum. Een orderpicker kan 
makkelijk 2 of meerdere liften bedienen en heeft zo duizenden producten 
binnen handbereik. Hij hoeft zich dus enkel tussen de liften te verplaatsen 
wat doorgaans om slechts een paar meters gaat. 
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Een goed voorbeeld van wat er mogelijk is met verticale liften is het magazijn van Lyreco. Vanas Engineering plaatste hier 3 verticale liften van Modula
van 8 meter hoog. Een orderpicker kan de drie liften tegelijk bedienen en kan makkelijk 200 orderlijnen per uur verwerken. Bovendien liggen in de 
lades verschillende producten waardoor de kans ook hoog is dat er meerdere orderlijnen vanuit één lade kunnen gepickt worden. Daardoor kunnen ze 
nog eens 20 tot 25% sneller werken. De looptijd is nu 5 keer korter dan vroeger.

Een belangrijk aandachtspunt: 
Winst in looptijden is zinloos als die verloren gaat aan wachttijden (ophaaltijden) aan de lift. Het is de bedoeling dat de operator die tijdswinst uiteindelijk 
kan verzilveren in efficiënter werken met “meer verwerkte items”. Dit kan door bvb de opstelling te optimaliseren (meerdere uitname-openingen met 
mogelijks meerdere trays per opening) of door intelligente software in te zetten die de bewegingen aan de Modula liften optimaliseert.

Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
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Doorrolstellingen voor fast movers
In omgevingen waar veel fast movers zijn (producten die veel 
verkocht worden) en er veel orderlijnen verwerkt moeten worden, 
kunnen doorrolstellingen de ideale oplossing zijn. Dankzij 
doorrolstellingen kan er snel en ergonomisch gewerkt worden. In 
de stelling zijn rollen geplaatst die in een lichte helling staan. De 
producten en dozen rollen hierdoor naar voor. Aanvullers en 
orderpickers lopen elkaar dus nooit voor de voeten. Aanvulling kan 
aan de achterkant van de stelling non stop gebeuren, terwijl de 
orderpickers aan de voorkant verzamelen.

Wanneer een doorrolstelling gecombineerd wordt met een 
rollenbaan kan er snel en efficiënt gewerkt worden. De orderpicker 
kan snel de nodige producten uit de doorrolstelling halen, in een bak 
leggen en op de rollenbaan zetten. De orderpicker moet zich dus 
enkel focussen op het verzamelen van de producten. Om het picking 
proces nog meer te vereenvoudigen kan er een pick-to-light 
systeem geïnstalleerd worden op de doorrolstelling. Een lampje gaat 
dan branden bij de locatie van het gewenste product. De orderpicker 
moet niet meer zoeken naar producten. 

Met deze ideale opstelling kunnen er snelheden van 400 orderlijnen 
per uur per orderpicker bereikt worden. Bovendien kan er dankzij 
de pick-to-light niet alleen snel gewerkt worden, maar kunnen fouten 
ook vermeden worden.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
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Optimaliseer de opslag van uw pallets
Niet alleen kleine producten kunnen efficiënter opgeslagen worden. Ook bij 
pallets kan er vaak nog plaats bespaard worden. 

Sommige producten worden zoveel besteld dat ze meteen van pallets 
gepickt worden. Of soms zijn producten gewoon te groot om in 
legbordrekken te plaatsen. In dat geval kunnen pallets optimaal opgeslagen 
worden met palletlades. Deze lades werken als een schuif. De pallets 
komen dus uit de stelling geschoven. Dankzij dit systeem is er geen 
heftruck meer nodig om pallets uit een stelling te halen en moet er geen 
grijpruimte voorzien te worden boven de pallets in de stelling.

Hierdoor kunnen pallets compacter opgeslagen worden en moet de 
orderpicker minder ver wandelen. Bovendien zal de orderpicker nooit 
moeten wachten op een heftruck om het pallet uit de stelling te halen. 
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Automatiseer de verplaatsing van producten met rollenbanen
Een andere manier om loopafstanden te reduceren is door te werken met een intern transportsysteem. 
Daarbij gaan de producten door het magazijn verplaatst worden op rollenbanen. Zo moeten de 
medewerkers de afstanden niet meer afleggen en kan de looptijd gereduceerd worden. Anders dan de 
Storeganizer en de Modula liften worden hier geen loopafstanden bespaard dankzij compactere opslag. 
De loopafstanden worden gereduceerd door het intern transport tussen de verschillende pickzones en de 
verpakkings- of consolidatiezone te vermijden. Naast de loopafstanden die hiermee geminimaliseerd 
worden is het pickproces ook effectiever omdat de magazijnmedewerkers geen extra handelingen hoeven 
te doen om de orders naar de juiste zones te brengen. Het rollenbaansysteem en de software zorgen dat 
dit zo effectief mogelijk verloopt, geheel automatisch dus.

Bij een rollenbaansysteem kan makkelijk gewerkt worden met zones. Hierbij wordt er vaak gewerkt met 
seriële picking. Elke orderpicker heeft zijn eigen zone waar hij de gevraagde producten verwerkt. De 
producten worden in de bak gelegd, de gebruiker plaatst de bak terug op de rollenbaan en de bak gaat 
naar de volgende zone. Als er producten uit die zone nodig zijn, wordt de bak daar automatisch van de 
baan gehaald en kan hij aangevuld worden. Als er niets nodig is uit die zone gaat de bak gewoon verder 
via de rollenbanen. Nadat de bakken langs alle pickingzones zijn geweest, worden ze naar de 
verpakkingszone gebracht via de rollenbanen. 
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Een intern transport systeem kan ook helpen bij 
het aanvullen van de voorraad. De goederen 
worden op het transportsysteem gesorteerd en 
komen via de rollenbanen tot bij de juiste zone, 
waar ze dan in het opslagsysteem aangevuld 
kunnen worden. Ook in dit geval reduceert u 
loopafstanden en de denkprocessen om de 
goederen naar de juiste zone te transporteren.
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Rollenbanen zijn de connectie tussen 4 picking zones, de inboundzone en de verpakkingszone
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Combineer verschillende systemen om de looptijd te reduceren
Door verschillende systemen te combineren kunt u vaak nog meer tijd besparen. Rollenbanen kunnen 
perfect geïntegreerd worden met verticale liften en Storeganizers. 

Bij BUS Industrial Tools worden 4 Modula liften, 2 klassieke legbordzones, een inboundzone en een 
verpakkingszone gecombineerd met een intern transport systeem. De rollenbaan verzorgt de verdeling 
over deze 4 zones en de 6 verpakkingstafels. Aan de liftzone zijn 2 pickstations ingericht die elk 2 Modula
liften beheren. Een medewerker bedient deze 2 of 4 verticale liften (bij toename van de orders, kan men 
opschalen in de liftbezetting door een extra persoon toe te voegen) en hoeft zich enkel om te draaien om 
de producten in de bakken te leggen. Wanneer het order afgewerkt is, wordt de bak terug op de 
rollenbaan geduwd en gaat hij richting de volgende pickingzone. Indien de order compleet is gaat deze 
richting de verpakkingszone. De orderpicker heeft maar een beperkt aantal meters te lopen waardoor 
de looptijd miniem is. Dit resulteert in pick prestaties van 325 orderlijnen per orderpicker per uur aan 
de lift zone.

Rollenbanen worden ook gecombineerd met Storeganizers. In de eerste rijen plaatsen we A-klasse 
producten of fast movers die regelmatig gepickt worden. In de tweede en derde rij in de Storeganizers kan 
u B en C-klasse producten opbergen. Door deze twee systemen te combineren kan u uw materiaal zeer 
compact opslaan. Hierdoor wordt de loopafstand erg klein en kan er veel tijd gewonnen worden. 
Bovendien wordt er zo meer grond oppervlakte vrij gemaakt voor nieuwe producten.
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Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Onderschat nooit het belang van goede WMS software
We haalden eerder al een paar keer aan dat er heel wat tijd bespaard kan worden dankzij de 
ondersteuning van goede software. Een Warehouse Management Systeem, of kortweg WMS, kan de 
efficiëntie in uw magazijn aanzienlijk verhogen. Niet alleen zorgt de software er voor dat uw automatische 
systemen goed aangestuurd worden, het kan ook helpen om de processen in uw magazijn te verbeteren.

Gigasoft.Extended is een voorbeeld van een WMS software dat gepersonaliseerd kan worden. Deze 
WMS software kan de meest optimale routes berekenen binnen uw magazijn. Zo zullen uw 
medewerkers altijd de snelste route nemen om hun order te verzamelen. Daarnaast kan 
Gigasoft.Extended ook mee sturen om de juiste producten op de best passende locatie op te slaan in 
functie van rotatiesnelheid en volume. Zo zullen de fast movers steeds op een snel bereikbare locatie 
liggen.

18



De impact van loopafstanden in een magazijn

Hoe kan de looptijd gereduceerd worden?
Dankzij WMS software kan u ook werken met batch 
picking of bulk picking. Hierbij worden meerdere 
orders tegelijk verwerkt en kunnen producten die 
bij elkaar liggen gelijk verzameld worden. Zo hoeft de 
orderpicker niet twee keer naar die locatie te gaan. 
De WMS software kan bepalen welke producten 
dicht bij elkaar liggen en kan nadien ook helpen om 
producten weer uit te sorteren per order wanneer er 
met bulk picking gewerkt werd. 

Door deze manier van picking kan er veel looptijd 
bespaard worden. Stel dat uw magazijn medewerker 
werkt per order. Order 1 heeft een product nodig dat 
op een legbordstelling ligt in gang D. De orderpicker
gaat dit product halen en wandelt 2 minuten. Dan 
neemt hij order 2. Hiervoor heeft hij een product 
nodig dat op een legbordstelling ligt in gang A en een 
product uit gang D. Hij wandelt 1 minuut naar de 
locatie in gang A en dan nog eens 2 minuten naar 
gang D. In totaal is hij dus 5 minuten kwijt om 3 items 
te picken. Als hij met behulp van WMS software aan 
batch picking gedaan had, kon hij order 1 en 2 
combineren. Dan had hij 1 minuut gelopen naar gang 
A en liep hij 2 minuten naar gang D om daar dan de 
twee producten te verzamelen. Zo had hij 2 minuten 
kunnen uitsparen.
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Een pickstation waarbij 5 orders tegelijk worden verwerkt conform batch-picking principe
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Conclusie
De loopafstand heeft een grote impact op de snelheid waarmee orders verwerkt worden. Dit heeft direct invloed op uw kosten, de motivatie van 
uw medewerkers en de klantentevredenheid. Dus hoe minder tijd de magazijnmedewerker kwijt is aan lopen en zoeken naar het te picken artikel, hoe 
effectiever de magazijnmedewerker zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit geldt uiteraard ook voor het aanvullen van uw magazijn.

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk en in principe is er geen gouden regel en er zijn geen ideale opslagsystemen of picking technieken die 
toepasbaar zijn voor alle bedrijven. Elk magazijn is anders en er moet steeds rekening gehouden worden met budget, ruimte, foutgevoeligheid, 
orderaantallen, ordersamenstellingen… De ideale oplossing voor uw magazijn hangt dus af van de toepassingen en processen in uw magazijn. Indien u 
wilt weten welk systeem het meeste tijd kan besparen in uw magazijn, kan u best beroep doen op een professional die ruime ervaring heeft met diverse 
systemen. Hij kent de verschillende mogelijkheden en kan adviseren wat het beste voor u is. 

Deze whitepaper wordt u gratis aangeboden door Vanas Engineering. 
Wenst u ook zo veel mogelijk tijd en plaats te besparen in uw magazijn? Een van onze adviseurs komt graag geheel vrijblijvend een audit doen van uw 
magazijn. Dan kunnen we samen kijken welke systemen u het beste kunnen helpen en denken we een plan op maat uit.
Onze specialisten zijn ervaren in het realiseren van onderstaande besparingen op uw logistiek proces.
Neem contact op met ons via +31 (0)416 540 691 of engineering@vanas.eu
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Vanas Engineering
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