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Abstract 

This report describes the study to the optimization of the layout and processes in the new 
distribution centre of Philips Lighting. First, data of the current distribution quantities are 
gathered in order to specify the product- and order characteristics which are used to define 
possible orderpiek systems. The relevant systems are analyzed and evaluated in order to 
compare the overall performance of the different systems. 
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Voorwoord 

Op 1 september 2000 ben ik gestart met de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Voor u ligt het eindverslag van het afstudeerwerk dat is 
uitgevoerd bij Philips Lighting Distribution te Acht. De afstudeeropdracht heeft 
plaatsgevonden van maart 2006 tot december 2006 en is de afronding van mijn studie. 

Dit verslag geeft een beeld van de doorlopen stappen en resultaten van het onderzoek 
uitgevoerd naar de inrichting van een nieuw order-pieksysteem in de nieuwbouw van DC 
(distributiecentrum) Brabant. 

Tijdens mijn afstuderen is DC Brabant een dynamische en plezierige werkomgeving 
gebleken, waar ik een leerzame tijd heb gehad. Daarvoor wil ik via deze weg alle 
betrokkenen binnen Philips bedanken. Een speciaal woord van dank wil ik richten tot Anja 
Pepels, voor de prettige begeleiding, en de collega's, met name van de afdeling Warehouse 
Engineering, Facility Management & Quality: Erwin Leonhart, Sander van Schoonneveldt, 
Huib Kruf, Marcel Jacobs, Jelle de Vries, Jan Vanlier, Jeroen Daniëls, Danny van Oosten en 
Gerrit van de Meerakker. 

Ook een bijzonder woord van dank aan mijn begeleiders vanuit de Technische Universiteit 
Eindhoven, de heren Van Bel en Broekmeulen, voor de prettige samenwerking, nuttige tips 
en opbouwende kritiek. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die met mij meegeleefd en mij gesteund heeft tijdens dit 
afstudeertraject. Dit zijn vooral mijn familie en vrienden. In het bijzonder wil ik mijn 
ouders bedanken voor de getoonde belangstelling en extra motivatie die ze me gaven, niet 
alleen tijdens dit project, maar gedurende mijn hele studie. 

Paul Peeters 
December 2006 
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Management samenvatting 

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de optimalisatie van de inrichting van een nieuw 
distributiecentrum (DC) voor DC Brabant. 

DC Brabant is een onderdeel van Philips Lighting Distribution, de distributietak van Philips 
Lighting, en bestaat uit twee distributiecentra, één in Roosendaal en één in Acht. Dit 
onderzoek richt zich op het distributiecentrum in Acht, welke de distributie verzorgt voor 
de productgroepen lamps (o.a. lampen en tl-verlichting), luminaires (met name armaturen) 
en Lighting Electranies (LE, electronica voor de meer gecompliceerde verlichting) naar 
voornamelijk de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en voor sommige producten de 
Scandinavische landen. 

De aanleiding van het onderzoek is de beslissing om van het distributiecentrum in Acht te 
verhuizen naar een nieuw distributiecentrum in de buurt van Eindhoven Airport. Het doel 
van het onderzoek is om een optimale inrichting te maken van het piekproces in het nieuwe 
gebouw met behoud van minimaal dezelfde kwaliteit. Dit is voornamelijk gedaan door de 
opslag- en piekstrategieën optimaal in te richten. 

Het ontwerp is aangepakt op basis van het raamwerk van Yoon en Sharp ( 1996), welke een 
gestructureerde aanpak voor een orderpiek systeem presenteren. Dit raamwerk bestaat uit 
drie hoofdfases: 

1. De input fase; hier worden de managementoverwegingen en product- en 
orderkarakteristieken in kaart gebracht. 

2. De selectie fase; deze heeft tot doel de pieksystemen te specificeren 
3. De evaluatie fase; hier worden de verschillende systemen geanalyseerd en 

geëvalueerd en ten slotte wordt er bekeken wat de verwachte overall prestaties 
zijn. 

De order consolidatiefunctie wordt gezien als belangrijkste taak van dit distributiecentrum 
en het onderzoek is dan ook afgebakend door een ontwerp te maken voor die functie in het 
nieuwe magazijn. De belangrijkste managementoverwegingen zijn dat het herontwerp 
gebaseerd is op de huidige volumehoeveelheden en ordermixen, dat het warehouse 
management systeem (WMS) de nieuwe processen moet ondersteunen en dat er niet 
geïnvesteerd zal worden in automatische systemen, maar dat het pieken gedaan zal blijven 
worden met behulp van mechanische hulpmiddelen. 

Bij het in kaart brengen van de productkarakteristieken is er vooral gekeken naar fysieke 
eigenschappen van de producten en op basis hiervan een product categorisering 
aangebracht. Allereerst is er een splitsing gemaakt tussen lamps en luminaires, aangezien 
deze twee groepen binnen Philips via verschillende systemen besteld worden en daardoor 
komen er geen producten van beide groepen samen in één order voor. Daarna is er gesplitst 
op de fysieke kenmerken gewicht en lengte; gewicht, omdat de zwaardere dozen (> 5 kg.) 
in het piekproces bij voorkeur eerst gepiekt moeten worden, zodat ze geen andere 
producten 'verdrukken' en lengte, omdat lange producten (> 1 ,20m.) niet op de standaard 
pallets passen en ook bij voorkeur eerder gepiekt behoren te worden om een gunstige 
stapelvolgorde te hebben. Producten langer dan 1, 75 m. binnen luminaires, zogenaamde 
profielen, hebben vaak speciale locaties nodig en worden d.m.v. een apart proces gepiekt; 
deze worden er daarom ook apart uitgefilterd. In totaal zorgt dit voor 9 
productcategorieën. 

Uit de analyse van de orderkarakteristieken kan geconcludeerd worden dat lamps en 
luminaires totaal verschillende karakteristieken hebben. Als er echter gekeken wordt naar 
de verschillende productcategorieën binnen lamps (lang/kort/zwaar /licht) en binnen 
luminaires, dan valt op dat deze qua eigenschappen vergelijkbaar zijn. Er valt vooral op dat 
de lamps veel meer orderlijnen krijgen en relatief veel meer fastmovers hebben. De 
ordercorrelatie tussen de verschillende productgroepen binnen zowel lamps als luminaires 
is vrij groot. Er zijn binnen de hoofdgroepen geen productgroepen die 'los' staan van de 
rest. Wel valt op dat de LE familie, deze groep valt binnen de lamps, redelijk autonoom (80 
%van de orders met LE producten bevat geen andere soort producten) besteld wordt. 
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De twee grote processen die in het DC plaatsvinden zijn het pieken van volle pallets en het 
orderpieken (pieken van losse dozen); in percentage orderlijnen is het laatste proces veruit 
het grootste, als er gekeken wordt naar het aantal uitgaande dozen of pallets dan liggen de 
aantallen vrij dicht bij elkaar. Toch is het orderpieken met afstand het meest 
tijdsintensieve proces; hier is daarom het zwaartepunt gelegd. 

Op basis van de data-analyse wordt de orderpiek structuur gedefinieerd. Deze bestaat uit 
drie clusters: lamps, luminaires en profielen, waarbij de laatste overigens een heel klein 
subproces is. Binnen lamps en luminaires zal er een piekvolgorde aangehouden moeten 
worden, waarbij eerst de zware en de lange producten gepiekt worden en dan pas de rest; 
dit behoort ook tot uiting te komen in de indeling van de pickgebieden. 

Vervolgens is bekeken op basis van Gudehus (1973) welke verzamelsystemen mogelijk zijn 
binnen de gestelde voorwaarden . Een uitgangspunt is dat er niet mechanisch (dus geen 
automatisering) en niet decentraal (dus geen conveyers om producten te vervoeren naar 
een verzamelpunt) gepiekt gaat worden. Twee verzamelsystemen blijken uiteindelijk nog in 
aanmerking te komen voor de nieuwe situatie binnen DC Brabant: 

Het eerste verzamelsysteem is een systeem waarbij er eendimensionaal, 
dus alleen vanuit de grondlocaties, gepiekt gaat worden. De producten 
waarbij het niet mogelijk is om een plaats toe te wijzen aan een 
grondlocatie, zullen dynamisch klaargezet worden (scenario A). 
Het tweede verzamelsysteem gaat uit van tweedimensionaal pieken; elke 
SKU krijgt een statische (vaste) picklocatie. Dit betekent dat er tot drie 
niveaus hoog gepiekt moet worden (scenario B). 

Bij de analyse van de subsystemen is gestart met het maken van een indeling van de 
stellingen binnen het magazijn, aangezien de lange producten op diepere stellingen gezet 
behoren te worden. Er is op basis van de voorraad die er behoort te zijn, in Acht is dit 12% 
van de jaarvraag per product, bepaald hoeveel diepe stellingen er gezet moeten worden. 
Het uitgangspunt is dat er beter met een overschot aan locaties in de diepe stellingen 
gewerkt kan worden dan met een tekort, omdat deze locaties ook gebruikt kunnen worden 
voor pallets met normale afmetingen terwijl dit andersom niet het geval is. 

Hierna is bekeken hoe de verdeling van de pieklocaties gemaakt kan worden. Als eerste is 
bepaald hoe de verhouding lamps en luminaires optimaal is: omdat de lamps zowel meer 
orderlijnen als meer snellopende producten voor hun rekening nemen, wordt deze 
categorie dichterbij het 1/0 punt (begin- en eindpunt, hier het sealplein) geplaatst. 
Luminaires komt daardoor aan de rechterkant van het gebouw terecht. Op basis van 
orderlijnen zou luminaires minder dan 10% van de grondlocaties toegewezen krijgen; dit 
zou echter betekenen dat scenario B niet ten uitvoer gebracht kan worden. Er kan bij 
tweedimensionaal pieken namelijk tot maximaal drie niveaus hoog gepiekt worden en door 
het relatief grote aantal SKU's van luminaires betekent dit dat niet alle SKU's een statische 
pieklocatie toegewezen kunnen krijgen. Daarom is er hier gekozen om luminaires het aantal 
grondlocaties toe te wijzen, zodanig dat het mogelijk is om alle SKU's tot niveau drie een 
statische pieklocatie toe te wijzen . Dit komt in praktijk neer op 18% van de grondlocaties. 

Vervolgens is er binnen de twee hoofdgroepen een verdeling gemaakt van de pieklocaties 
op basis van het aantal orderlijnen. Bij lamps levert dit drie secties op: zware lamps en LE 
producten, lange lamps en overige lamps. Hierbij is de sectie met de overige (lichte en 
korte) lamps veruit het grootst. Op dezelfde manier worden de lange en overige luminaires 
ingedeeld. Op basis van de indeling is in kaart gebracht hoe de orderpiekrondes door het 
magazijn zullen lopen; hieruit blijkt dat er geen reden is om de indeling te herzien. Verder 
blijkt dat er binnen lamps veel orders zijn met alleen orderlijnen binnen de sectie overige 
lamps (51 %) en binnen luminaires veel orders met alleen orderlijnen binnen overige 
luminaires (62,5%). 

Nadat de pieklocaties binnen de secties, welke verdeeld zijn op basis van het aantal 
orderlijnen, voor beide scenario's in kaart zijn gebracht, worden de congestierisico's 
geanalyseerd. Er blijkt dat twee secties (Lamps Zwaar & LE en overige Lamps) dusdanig 
veel orderlijnen krijgen dat er een kans is op congestie als hier geen rekening mee wordt 
gehouden. 
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Voor de allocatie van de producten wordt er een model gepresenteerd dat producten 
toewijst aan locaties op basis van het aantal verwachte aantal orderlijnen. De locaties 
worden gerangschikt op basis van hun ligging: de afstand vanaf het startpunt in het 
middenpad binnen een sectie is leidend hierin. Ook wordt in het toewijzingsalgoritme 
rekening gehouden met de congestie per gang, waardoor dit mogelijke probleem 
ondervangen wordt. 

Uit de evaluatie van de subsystemen blijkt dat de wachttijd op replenishments een grote 
invloed heeft op de totale orderpicktijd. Na analyse kwam naar voren dat dit gedeeltelijk 
op te lossen is door het plaatsen van doorrolstellingen in de stellingen vandeSKU's waarbij 
het vaakst gewacht moet worden. Dit heeft als voordeel dat de wachttijden voor deze 
producten verdwijnen, doordat er altijd een nieuwe pallet achter de oude staat als deze 
leeg is. Deze maatregel blijkt overigens alleen zinvol in de secties met lange lamps en 
overige lamps, aangezien hier voldoende ruimte is en er SKU's zijn die zodanig vaak een 
replenishment krijgen dat de investeringskosten op korte termijn terugverdiend kunnen 
worden. 

Ten slotte worden in de evaluatie van de totale performance de twee scenario's vergeleken 
met de huidige situatie. Dit is gedaan door de gemiddelde tijsduur van een piekronde in 
beide scenario's te bepalen op basis van de normtijden en deze te vergelijken met de 
huidige situatie. Hieruit blijkt dat beide scenario's beter presteren dan de huidige situatie. 
In scenario A is een verwachte productiviteitswinst van 12%, in scenario B een verwachte 
productiviteitswinst van 14, 5%. Ook op kwalitatieve aspecten komt scenario B, het 
toewijzen van statische locaties aan alle SKU's, beter uit dan scenario A. Aanbevolen wordt 
dan ook om scenario B in het nieuwe magazijn te implementeren op de manier zoals in dit 
rapport beschreven. 

Andere belangrijke aanbevelingen die nog gedaan worden zijn: 
Het magazijn in te delen in secties op basis van de bevindingen in dit 
rapport 
De producten te allaceren op basis van het gepresenteerde algoritme, zodat 
er een zo efficiënt mogelijke indeling bewerkstelligd wordt, waarbij 
rekening gehouden wordt met teveel drukte in de gangen 
Uit kwaliteitsoogpunt een overzichtelijk magazijn met duidelijke 
afbakening van locaties en processen 
Een vervolgonderzoek naar de wenselijkheid van braken boxes en spare 
parts in DC Acht 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het afstudeerrapport van Paul Peeters, welk een verslag is van het onderzoek, 
uitgevoerd bij Philips Lighting, ter afronding van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit hoofdstuk zal eerst een algemeen beeld schetsen van achtereenvolgens Philips, Philips 
Lighting, Philips Lighting Distribution en distributiecentrum Brabant. Vervolgens staat er in 
paragraaf 1.2 beschreven wat de opzet van dit verslag is. 

1. 1 Philips Lighting 
Koninklijke Philips Electranies N.V. is met een omzet van 30,4 miljard euro in 2005 de 
grootste elektronicafabrikant van Europa en één van de grootste ter wereld. Philips is 
toonaangevend op het gebied van kleurentelevisies, verlichting, elektrische 
scheerapparaten en apparatuur voor medische diagnose en patiëntenmonitoring. De 
onderneming heeft 161.500 werknemers in dienst, verspreid over meer dan zestig landen. 
Het concern is actief in de sectoren verlichting (omzetpercentage: 20%), 
consumentenelektronica (43%), huishoudelijke apparatuur (9 %) en medische systemen 
(27%). Tot voor kort had Philips ook een groot marktaandeel in de semi-conductors; deze 
divisie is echter per september 2006 verkocht. Philips staat genoteerd aan onder meer de 
New Vork Stock Exchange en de beurs in Amsterdam. 

Philips heeft zijn activiteiten ondergebracht in vier divisies, gerelateerd aan de 
bovengenoemde sectoren. Eén daarvan is dus Philips Lighting. Deze divisie, met een omzet 
van 4,8 miljard euro in 2005 en bijna 46.500 medewerkers, bestaat uit vier business groups: 
Lamps (omzetpercentage: 50%), Luminaires (18%), Lighting Electranies (16%) en 
Automotive, Special Lighting & UHP (16%). Naast bovenstaande operationele business 
groups heeft Philips Lighting uiteraard ook een aantal ondersteunende business groups, 
waarvan Logistics & IT er één is. In het onderstaande organogram is de Lighting-organisatie 
weergegeven. 

Figuur 1. 1: Organogram Philips Ughting 

1. 1. 1 PhWps Ughting Distribution 

Als enige productdivisie van Philips heeft Lighting de fysieke distributie binnenshuis 
gehouden. De voornaamste reden hiervoor is de enorme verscheidenheid aan landen, waar 
Lighting de producten afzet. Verder heeft de lage waardedichtheid van lampen tot gevolg 
dat de logistieke kosten relatief hoog zijn voor deze producten en dat de distributie 
daardoor een zeer belangrijk onderdeel van deze business is. 
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Philips Lighting Distribution kan gekenmerkt worden als een cost center van Philips 
Lighting, waarbij de kosten worden doorgerekend aan de interne klanten middels de 
logistieke tarieven. Deze tarieven stijgen normaal gesproken niet meer dan de inflatie stijgt 
en worden door kostenbesparende maatregelen zoveel mogelijk binnen de perken 
gehouden. 
Philips Lighting Distribution (PLD), met een omzet van 120 miljoen Euro en 1200 
werknemers, heeft distributiecentra in Frankrijk (Villeneuve-Saint-Georges), Polen (Pila) en 
Nederland (Brabant) (zie ook figuur 1.3). Het totale vloeroppervlak is 200.000 m2 en de 
bijbehorende opslagcapaciteit is 1.500.000 m3

• De klanten van PLD zijn aan de ene kant de 
fabrieken en aan de andere kant de commerciële organisaties in de landen. Voor deze 
klanten levert PLD de volgende diensten: 

- Fabrieksdistributie - distributie vanuit en tussen fabrieken 
- Leveringen uit voorraad 
- Fast transit - overslag (verblijftijd goederen ongeveer 24 uur) 
- Cross docking - overslag (verblijftijd goederen <24 uur) 
- Cross docking consolidatie - samenvoeging en overslag 
- Value Added Services- waardetoevoegende werkzaamheden: herverpakken, stickeren etc. 
- Retourzendingen 
-Transport 

Factory HUB Reqional Depot Customer Point of 
Netwerk Distnbution warehous.e use/sale 

Cant re 

e []: 
Figuur 1.2: Supply Chain Philips Lighting 

In principe kan PLD op twee manieren aan de eindklant leveren: ofwel via één van de 
distributiecentra, ofwel direct vanuit de fabriek naar de klant. In het eerste geval betreft 
het een levering vanuit voorraad. Deze make-ta-stock productie is gebaseerd op 
vraagvoorspellingen vanuit de commerciële organisaties. Bij een directe levering aan de 
klant gaat het meestal om make-ta-order productie, hetgeen betekent dat het product naar 
specifieke klantspecificaties geproduceerd wordt. In figuur 1.2 is de supply chain met de 
posities van de DC's weergegeven. 

In figuur 1.3 zijn de vier servicegebieden van de distributiecentra van PLD weergegeven. 
Vanuit DC Pila en DC-Brabant (Roosendaal) worden tevens exportleveringen naar landen 
buiten de EU verzorgd, zogenaamde IDC's: International Distribution Centres. DC Subirats is 
een dependance van RDC Villeneuve-Saint-Georges (VSG). Vanuit de locaties aangegeven 
met FD wordt er ook rechtstreeks vanuit de fabrieken gedistribueerd, de factory 
distribution. 

• Brackmills 

• Villeneuve-Saint-George! 

• DC Brabant - Acht 

Pil a 

-
Figuur 1.3 : Servicegebieden distributiecentra 
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1. 1 .2 Distributiecentrum Brabant 

Het distributiecentrum Brabant is gevestigd op twee locaties: in Roosendaal worden de 
internationale (export-) orders verwerkt voor met name de productgroep Special Lighting. 
Ook worden hier de exportstromen van de verschillende Business Groups van Lighting 
geconsolideerd. In Acht worden de orders bestemd voor de Benelux, Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland verwerkt. Sinds juli 2004 vallen de twee locaties Roosendaal en Acht onder 
één managementteam. 

Aangezien de afstudeeropdracht plaatsvindt in het distributiecentrum in Acht, zal het 
distributiecentrum Roosendaal in dit verslag slechts sporadisch genoemd worden. De 
organisatiestructuur van DC Brabant (DCB) is in figuur 1.4 in de vorm van een organogram 
weergegeven. 

Op de afdeling Operations na bestaat elke afdeling 
uit één afdelingsmanager voor geheel DC Brabant 
met op beide locaties een aantal medewerkers. De 
twee operations managers hebben elk de leiding 
over het operationele proces op één locatie. 

1. 1.3 DCB- Acht 

De primaire functie van DCB-Acht is warehousing: 
inslag, opslag, orderpicken, shipping en transport. 
In de huidige opzet leveren de International 
Production and Logistic Centers (IPLC; fabriek) van 
de productgroepen Lamps, Luminaires (armaturen) 
en Lighting Electranies (verlichtingsgerelateerde 
elektronica) eindproducten aan DCB-Acht. Hier zijn 
kortgeleden ook Lighting Controts en Spare Parts 
Luminaires bijgekomen. Het voorraadniveau in het 
distributiecentrum wordt door de IPLC's bepaald. 
Dit gebeurt overigens wel in samenspraak met de 
commerciële organisaties. De IPLC's betalen voor 
de in- en opslag in DCB-Acht. Aan de vraagzijde 
zijn het de Country Marketing & Sales Units (CMSU; 

TRANSPORT 

MANAGEMENT 

Figuur 1.4: Organogram DC Brabant 

commerciële organisatie), die orders aannemen van klanten en deze doorzetten naar DCB
Acht om daar gereed gemaakt te worden. 
De CMSU's betalen voor het orderpicken, het laden van de vrachtwagens (shipping) en het 
transport. In principe wordt er geen winst gemaakt op de verleende diensten; binnen 
Philips wordt dit ook wel een 'non-profit, non-toss organisatie' genoemd. 

Naast de warehousefunctie vindt er in DCB-Acht op beperkte schaal cross-docking (slechts 
overslag, eventueel in combinatie met consolidatie van meerdere zendingen) en fast-transit 
(doorvoer zonder opslag) plaats voor directe levering aan de eindklant vanuit de fabrieken. 
Bovendien heeft DCB-Acht een afdeling Value Added Services, waar activiteiten als 
herverpakken van kleine zendingen (ook wel parcellen genoemd) en herconditionering 
(bijvoorbeeld stickeren) plaatsvinden. 

In totaal beslaat het complex in Acht 160.000 m2
, waarvan 72.000 m2 overdekt. Ondanks 

een relatief beperkte hoogte van 4,5 en 7 meter heeft het magazijngedeelte toch een 
aanzienlijke opslagcapaciteit van ongeveer 55.000 pallets. 

De aanleiding van de studie is de geplande bouw van een nieuw magazijn in plaats van het 
huidige, welke de kans geeft om de processen opnieuw in te richten . 

1. 1.4 Indeling verslag 

In hoofdstuk 2 is gestart met het beschrijven van de aanleiding van het onderzoek en wordt 
de probleemstelling en onderzoeksvraag gedefinieerd. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een 
beschrijving gemaakt van de huidige situatie met de nadruk op de procesbeschrijving. 
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In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een gestructureerde ontwerpaanpak gepresenteerd welke 
gevolgd wordt om tot een herontwerp te komen. In hoofdstuk 5 staan de resultaten van de 
analysefase beschreven, waarin de product- en orderdata in kaart zijn gebracht. De output 
van dit hoofdstuk is een conceptueel model van het pickproces. In hoofdstuk 6 worden de 
processen gespecificeerd; eerst wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn binnen de 
gedefinieerde randvoorwaarden en vervolgens worden de relevante processen uitgewerkt. 
Hoofdstuk 7 start met het maken van een indeling van het magazijn aan de hand van de 
output uit hoofdstuk 5. Vervolgens worden alle geïdentificeerde secties ingericht en wordt 
er een zone indeling gemaakt binnen deze secties. Ook worden de overige maatregelen om 
tot een goede allocatie van producten te komen besproken. In hoofdstuk 8 vindt een 
analyse van de subsystemen plaats: er wordt bekeken op welke punten er nog 
verbeteringen aangebracht kunnen worden. In hoofdstuk 9 vindt de evaluatie van de 
prestaties van de scenario's plaats, waarna ten slotte in hoofdstuk 10 de conclusies en 
aanbevelingen beschreven staan. 
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2 Probleemstelling en opdrachtdefinitie 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de aanleiding van dit onderzoek is en hoe dit tot de 
onderzoeksvraag leidt, zoals beschreven in de methodologie van Kempen en Keizer (2000). 

2.1 Aanleiding onderzoek 
In 2002 is het huidige gebouw waarin het DC van Acht gevestigd is, verkocht aan en terug 
geleased van een vastgoedorganisatie. Het leasecontract is afgesloten voor een periode van 
5 jaar en loopt af in juni 2007. De sale and lease back besparingen vervallen na deze 
periode. Als men in het huidige gebouw had willen blijven, dan had het contract verlengd 
moeten worden met een periode van 3 jaar. 

De steeds hogere veiligheidseisen, waaraan in een ouder gebouw steeds moeilijker aan valt 
te voldoen, en de daarmee samenhangende kosten waren een reden om naar een nieuw 
gebouw uit te kijken. Uit een schatting bleek dat de onderhouds- en beveilingskosten 
ongeveer €900 000,- per jaar gingen bedragen om te blijven voldoen aan de normen. 

Naast bovengenoemde redenen is de belangrijkste reden dat de efficiency en kwaliteit in 
dit verouderde gebouw veel lager ligt, dan dat het kan zijn in een moderner vormgegeven 
gebouw, waarin de processen efficiënter ingericht kunnen worden. 

Na een oriëntatie bleek dat er een aantal aanbieders interesse hadden om een nieuw 
gebouw voor PLD neer te zetten, zodat PLD het kan huren. 

2.2 Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag vloeit voort de betreffende vraag naar de gewenste inrichting en 
processen voor het nieuwe gebouw, welke weer de aanleiding zijn om dit onderzoek te 
starten. 

2.2.1 ProbleemstelUng 

De hierboven beschreven onderzoeksaanleiding kan herschreven worden tot een 
probleemstelling: 

"Het is niet bekend hoe PLO haar magazijn en processen zo efficiënt als mogelijk kan 
inrichten in het nieuwe gebouw met behoud van minimaal dezelfde kwaliteit." 

De beslissing om naar een nieuw gebouw te verhuizen is genomen en de maatvoeringen van 
de buitenkant en muren van het gebouw zijn al bekend; deze randvoorwaarden staan 
beschreven in hoofdstuk 4. Het ontwerp van dit onderzoek zal zich dan ook richten op de 
binnenkant, de inrichting, van het nieuwe gebouw. 

2.2.2 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag die uit het voorgaande gedestilleerd kan worden is nu: 

"Hoe kan RDC Acht haar nieuwe magazijn zodanig inrichten, zodat er zo efficiënt 
mogelijk gewerkt kan worden met behoud van minimaal dezelfde kwaliteit?" 
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3 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de processen in DCB-Acht op dit moment op de 
huidige locatie verlopen. Ook wordt er ingegaan op de prestatiemeting en het proces van 
kostentoerekening en tariefbepaling. Ook hebben er gedurende het maken van dit rapport 
een aantal veranderingen plaatsgevonden of zijn er plannen voor veranderprojecten 
gemaakt. Deze staan beschreven in Bijlage 3. 

3. 1 Processen 
Het distributieproces in het DC doorloopt grofweg de volgende stappen: inslag, opslag, 
orderpicken, shipping en tenslotte transport. Deze stappen zullen in deze paragraaf samen 
met de ondersteunende activiteiten per onderdeel beschreven worden. In Bijlage 1 staat 
een schematisch overzicht van de activiteiten en de bijbehorende informatiestromen. 

3.1.1 Inslag 

De international production and logistic centers (IPLC), productielocaties van Philips 
beheren de voorraadniveaus in het DC. De IPLC's bepalen dus ook wanneer producten 
aankomen in Acht. Dit wordt gedaan op basis van orders en voorspellingen van de country 
marketing and sales units (CMSU), de commerciële organisatie van Philips en het 
aanspreekpunt van de klant. 

Goederen worden vooraf aangemeld om de werkbelasting goed te kunnen inschatten. Als er 
een vrachtwagen aankomt, krijgt deze een doek toegewezen, waar de pallets m.b.v. 
vorkheftrucks en/of reachtrucks gelost worden. Hier worden ze in de ontvangstzone 
geplaatst, gecontroleerd op schades en krijgen een putaway-label met daarop de locatie in 
het magazijn. 

3.1.2 Opslag 

Nadat de goederen zijn binnengekomen wordt de locatie van de binnengekomen pallet 
bepaald door het warehouse management systeem (WMS). Truckrijders scannen het label 
op de pallets m.b.v. Radio Frequency (RF) terminals en krijgen zo te zien op welke locatie 
de pallets weggezet moeten worden. Het personeel kan zelf bekijken of ze eerst een bulk 
tot 6 pallets met een lange pallettruck naar een verder gelegen deel in het DC verplaatsen 
of dat ze de pallets direct één voor één naar de locatie vervoeren. 

De indeling van het DC is als volgt: er wordt op productniveau een scheiding gemaakt tussen 
lamps en luminaires. Per productgroep wordt er onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
lange en kleine producten en anderzijds tussen slow, medium en fast movers. 
In het dispatchkantoor worden de warehouseorders uitgegeven en hier beginnen en 
eindigen alle pickrondes. 

De pallets worden opgeslagen op zowel blokstapellocaties als palletracks. Meestal zijn deze 
stellingen vier pallets hoog: de bovenste twee locaties zijn ingericht als bulklocatie en de 
onderste twee als werklocatie (picklocatie). Binnen de zone-indelingen wordt in DCB-Acht 
gewerkt met vaste werklocaties voor de producten. Procueten worden dus altijd op 
dezelfde plek aangevuld vanuit de bulklocatie. De bulklocaties zijn wel wisselend voor de 
verschillende productcategorieën. Er is voor binnenkomende producten een strategie 
waarin beschreven staat in welke hallen de bulkvoorraad van bepaalde SKU's (Stock 
Keeping Units) opgeslagen kan worden, de zogenaamde put-away strategie. Binnen de 
hallen is er vervolgens sprake van 'dosest open location'. 

Het aanvullen van de werklocaties wordt gedaan d.m.v. replenishmentorders die worden 
aangemaakt door het WMS op het moment dat de resterende piekvoorraad volledig 
(administratief) gealloceerd is aan de uitstaande klantenorders. Zulk soort orders hebben in 
eerste instantie een lage prioriteit, aangezien de werklocatie fysiek nog niet leeg is en dus 
niet aangevuld kan worden met een volle pallet. 

Huidige situatie 6 



PHILIPS 

3.1.3 Orderpkking 

Er zijn twee soorten van orderpieken in het DC: full-pallet pieken en orders samenstellen 
d.m.v. het pieken van dozen. 
Bij de eerste manier, het full-pallet pieken, wordt een complete pallet direct of via intern 
transport met een automated guided vehicle (AGV) in een groep van acht pallets naar de 
laadhaven gebracht. Hier wordt er een label op de pallet aangebracht. 

Order-pieken is gebaseerd op orderpiekers die met behulp van een electrische pallettruck 
door het magazijn rijden om een order van een klant te verzamelen door de gevraagde 
dozen door die klant op een pallet te verzamelen. Voor orders die voldoen aan de 
parcelcriteria (zie Bijlage 7.4) wordt er gewerkt met mixed pallets welke meerdere kleine 
orders voor verschillende klanten bevatten. Deze worden ingepakt op de zogenaamde 
parcelafdeling en met de pakkettendienst naar de klant vervoerd. Alle piekprocessen 
worden gestuurd door het WMS via de RF-terminal; voor het orderpieken genereert het WMS 
een lijst piek locaties, de zogenaamde piek sequence, en dit bepaalt de routering van de 
pieker. In principe is dit niet meer dan een genummerde lijst met locaties, die altijd in een 
zelfde volgorde afgegaan worden, zoals voorgeprogrammeerd in het Marc systeem. 

3.1.4 Orderpkking in ERP en WMS systeem 

In bijlage 1 is een schematische weergave te vinden van informatiestromen binnen en 
vanuit de systemen. 

Het WMS dat gebruikt wordt in Acht is Marc CS. De communicatie omtrent klantenorders en 
binnenkomende goederen verloopt via interfaces tussen Marc WMS en de enterprise 
resource planningssystemen (ERP) van de CMSU's en de IPLC's. Binnen Philips wordt SAP als 
ERP-pakket gebruikt. Als een klant een order plaatst dan komt deze in SAP commercieel 
terecht, welke de voorraad controleert. Indien er voldoende voorraad is, wordt er een piek 
request geplaatst in Marc; is er geen voorraad, dan wordt er een purchase order (PO) naar 
de fabriek gestuurd, die de productie aanstuurt. Deze PO wordt ook naar Marc gestuurd, 
zodat er rekening gehouden kan worden met goederen die binnenkomen. Zodra de 
goederen klaar zijn in de fabriek, stuurt deze een despatch advice naar Marc om de 
goederen aan te kondigen. De fysieke ontvangst van de goederen wordt door Marc weer 
bevestigd aan SAP in een Receipt Confirmation. Als er een zending vertrekt uit het DC, dan 
wordt dit ook weer m.b.v. eenShipping Confirmatien door Marc aan SAP doorgegeven. SAP 
stuurt tenslotte een factuur (good's issue) naar de klant. Op het moment dat alle orders 
voor een bepaald land binnen zijn in Marc, worden deze door het transportplanningstool 
Shortree geleid, welke de vrachtwagenindelingen en de bijbehorende transporteurs 
bepaald. Na deze stap wordt er weer een bevestiging gestuurd naar het "commerciële" 
(CMSU) gedeelte van SAP, zodat de betreffende CMSU op de hoogte is van de voortgang van 
de order. Marc maakt met behulp van de planningsgegevens dan weer waves en clusters. 
Clusters zijn piekrondes uit de verschillende gebieden van het DC (bijv. PtB Lamps, TRAD 
Lamps, TRAD Luminaires) en waves zijn groepen clusters die in een zelfde ploegendienst 
worden uitgegeven en gelijk is aan een lading van een vrachtwagen. Eenmaal per dag wordt 
een vergelijking gemaakt van de voorraad tussen Marc en SAP. 

De doorberekening van de kosten van het DC is geautomatiseerd met behulp van Marc 
billing, de facturatiemodule van Marc. Deze factûreert de gemaakte kosten aan de IPLC's 
en de CMSU's. In principe betalen de IPLC's de kosten voor inslag en opslag en de CMSU's 
voor orderverzameling en transport naar de eindklant. De informatiestromen zijn 
schematisch in kaart gebracht in Bijlage 1. De kosten zijn verdeeld in directe en indirecte 
kosten, waarbij de directe kosten exclusief toegewezen kunnen worden aan een 
kostenobject en de indirecte kosten gealloceerd worden aan de hand van costdrivers. Dit 
wordt uitgebreid beschreven in paragraaf 3.2. 

Er is ook een Central Data Warehouse (CDW) met gegevens over vrijwel alle operationele 
processen van alle DC's van PLD, dat dagelijks bijgewerkt wordt vanuit Marc. Analyses in 
het kader van operationele sturing of lopende processen worden gemaakt aan de hand van 
dit CDW. Op deze manier wordt voorkomen dat zware analyses worden gemaakt op de 
productiedatabases van de informatiesystemen, waardoor er problemen zouden kunnen 
ontstaan. Verder is er ook communicatie tussen Marc en sommige transporteurs via 
elektronische interfaces. Hiermee worden de transporteurs op de hoogte gesteld van de 
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geplande zendingen en routes. De uiteindelijke levering bij de eindklant wordt 
geregistreerd, zodat de geplande en daadwerkelijke levertijden met elkaar te vergeleken 
kunnen worden. 

3.1.5 Expedjtje 

In de laadruimte worden de pallets gegroepeerd pershipping lane. Dit zijn vlakken waarop 
alle pallets bestemd voor een bepaalde vrachtwagen gegroepeerd worden, voordat deze 
gearriveerd is. Als de vrachtwagen, die toegewezen is aan de doek met de voor hem 
gereedstaande pallets, gearriveerd is, wordt begonnen met het laden van de gereedstaande 
pallets. Als alle pallets geladen zijn, controleert de laadmeester of de vracht aan de 
kwaliteitseisen voldoet, zodat de goederen niet beschadigd bij de eindklant aankomen. Na 
goedkeuring door de laadmeester kan er vertrokken worden. 

3.1.6 Transport 

Externe vervoerders verzorgen het vervoer van alle goederen vanuit het DC, aangezien het 
beheer en onderhoud van een wagenpark niet tot de kernactiviteiten van Philips behoort. 
Voor de Benelux wordt er gebruik gemaakt van één vervoerder: ABX Logistics, welke een 
elftal hubs in Nederland (4) en België (7) heeft. Voor de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland) wordt gebruik gemaakt van een klein aantal vervoerders, dat eveneens in 
een hubstructuur werkt. 

Er zijn verschillende manieren om producten uiteindelijk bij de eindklant te krijgen: 
zendingen onder de 50 kg. worden verzonden d.m.v. een pakket dienst, UPS. Orders die 
een gewicht hebben tussen de 50 kg. en de 800 kg. en een volume dat kleiner is dan 7m3 

hebben, worden via een hub geleverd. Orders die hierboven komen worden direct aan de 
eindklant geleverd; er kan eenvoudig een route bepaald worden langs een beperkt aantal 
leveradressen. 

3. 1.7 Value Added Servkes (VAS) 

De Value Added Services (VAS) zijn additionele diensten naast de reguliere warehousing 
activiteiten. Eén van de taken is herconditionering, waarbij activiteiten die niet in de 
fabriek kunnen plaatsvinden, zoals het herverpakken van lampen, uitgevoerd worden. 
Daarnaast handelt VAS ook de geretourneerde goederen af en heeft het de 
verantwoordelijkheid over het parcellen. Een te parcellen order wordt na het pieken 
afgeleverd bij VAS, waar de losse productverpakkingen samen in een doos worden gedaan. 
VAS heeft een eigen doek waar de pakkettendienst de zendingen ophaalt. 

3.2 Financieel proces 
DC Brabant is een organisatie zonder winstoogmerk. Het is een dienstverlener voor de 
IPLC's en CMSU's, ook Philips bedrijven, en moet ervoor zorgen dat de kosten en 
opbrengsten in een bepaalde periode in evenwicht zijn. Dit betekent dat DC Brabant moet 
proberen om op een zo eerlijk mogelijke manier kostprijzen door te rekenen aan zijn 
klanten. Het is echter wel de bedoeling dat de doorberekende tarieven zo laag mogelijk 
zijn en concurrerend met commerciële partijen. 

3.2. 1 Kostentoerekenjng 

Zoals eerder beschreven wordt er onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten, 
waarbij de directe kosten d.m.v. kostenobjecten toegewezen kunnen worden aan de 
afdelingen of processen waar ze voor gemaakt worden. Deze kosten worden direct 
veroorzaakt door de uitgevoerde activiteit; hierbij valt te denken aan de personeelskosten 
voor het orderpicken. Indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, kunnen niet 
direct toegewezen worden. Deze zullen dus eerst gealloceerd moeten worden. Hiervoor 
wordt activity based casting (ABC) gebruikt, een systeem waarbij zoveel mogelijk causale 
allocaties gebruikt worden. Dit gebeurt in een twee-staps proces; in de eerste stap worden 
de kosten toegewezen aan de hoofdactiviteiten in het DC, bijvoorbeeld planning, ontvangst 
en shipping. Dit wordt gedaan op basis van het gebruik van de middelen van deze 
activiteiten, de zogenaamde resource cost drivers. 

In de tweede stap worden de kosten doorbelast naar productgroepen (lamps, luminaires, 
etc.) op basis van de werkelijk verrichte activiteiten per productgroep; hiervoor worden 
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activity cost drivers gedefinieerd, die een realistische weerspiegeling van de werkelijkheid 
geven. 

3.2.2 Tariefbepaling 

Het ABC-systeem wordt sinds een aantal jaren gebruikt in Acht en sinds de invoering wordt 
er jaarlijks bekeken of het DC financieel nog in balans is en op basis daarvan worden, 
mocht het nodig zijn, de tarieven aangepast. 

Om de tarieven te bepalen moeten naast de indirecte ook de directe kosten aan 
kostenobjecten toegewezen worden. Als de totaal gemaakte kosten voor een kostenobject 
gedeeld worden door het totaal aantal uitgevoerde handelingen in de hoofdprocessen 
kunnen de kosten bepaald worden. Het tarief dat vervolgens doorberekend wordt, het 
commerciële tarief, ligt meestal iets hoger om onzekerheden op te vangen of om bepaalde 
diensten minder aantrekkelijk te maken. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan een broken 
box (een gedeelte of slechts één product uit een volle doos), dat procestechnisch erg 
inefficiënt is, waarbij het commerciële tarief hoger ligt dan de daadwerkelijk gemaakte 
kosten voor de handling ervan. Van de andere kant wordt er bijvoorbeeld gestimuleerd om 
volle pallets te bestellen, waardoor het commerciële tarief hiervan lager is dan de 
daadwerkelijke kosten voor de handling hiervan. 

3.3 Prestatiemeting 
De prestatiemeting van DCB-Acht vindt plaats m.b.v. een drietal key performance 
indicators (KPI's), welke zijn gedefinieerd met het belang van de klant in achterhoofd. 
Deze KPI's zijn op het hoofdkantoor vastgesteld en worden maandelijks gemonitord. 

3.3. 1 KP/ 1: Goods avaUable on time 

Een product is beschikbaar op het moment dat het op de door het WMS toegewezen 
magazijnlocatie staat. Dit is namelijk het moment dat ze aan een klantenorder toegewezen 
kunnen worden. Het is voor deze KPI dus erg belangrijk dat binnenkomende goederen snel 
op de juiste plaats gezet worden. De norm binnen DCB-Acht is dat 98% van de goederen 
binnen 24 uur op de juiste plaats staan. 

3.3.2 KP/ 2: Shortpicked orderlines 

Zoals in paragraaf 2.3.1 is beschreven zijn producten kunnen alleen goederen aan 
klantenorders toegewezen worden als ze op de locatie beschikbaar zijn. Het kan voorkomen 
dat er een verschil ontstaat tussen de voorraad in het WMS en de voorraad die er 
daadwerkelijk fysiek ligt. Als er voldoende administratieve voorraad is, kan een 
klantenorder geaccepteerd worden; is er dan vervolgens onvoldoende fysieke voorraad dan 
is de order shortpicked. De doelstelling van DCB-Acht is dat er maximaal 0,13% van de 
orderregels shortpicked zijn. 

3.3.3 KP/ 3: Shipped on time 

Deze KPI meet de leverbetrouwbaarheid en hiervoor is het van belang dat goederen tijdig 
vertrekken, dus op het afgesproken tijdstip. Een vrachtwagen kan vertrekken op het 
moment dat alle goederen voor die vrachtwagen klaar staan en geladen zijn. Op dat 
moment wordt bepaald of de afgesproken tijd gehaald is. Doêlstelling van DCB-Acht is dat 
98% van de goederen op tijd vertrekt. 

3.3.4 Klachten 

Dit is geen KPI, maar deze worden wel gemonitord, aangezien het voor het DC erg 
belangrijk is tevreden klanten te houden en het klachtenpercentage derhalve zo laag 
mogelijk te houden. Het gemiddeld klachtenpercenatge ligt op dit moment op 0,60% van de 
orderlijnen. Dit is inclusief klachten door schade die vaak aan de transporteur te wijten 
zijn. 
De meest voorkomende klacht is echter het leveren van foute aantallen producten aan de 
klant, welke te wijten zijn aan persoonlijke fouten van de orderpickers. 
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4 Ontwerp procedure 

In dit hoofdstuk wordt de gevolgde aanpak tot een ontwerp van de processen in het nieuwe 
magazijn beschreven . Het ontwerp is gedaan worden d.m .v. een raamwerk waarin op een 
gestructureerde manier de ontwerpstappen voor een nieuw order piek systeem genomen 
worden. De afbakening van het heronwerp staat beschreven in paragraaf 4.2, waarna in 
paragraaf 4.3 de management overwegingen beschreven staan. 

4.1 Aanpak 
Er is in het kader van de literatuurstudie Technische Bedrijfskunde een aantal raamwerken 
voor het ontwerpen van distributiecentra en orderpiek systemen, namelijk deze van Gu 
(2005) , Yoon en Sharp (1996) en Gray et. al. (1992) . Yoon en Sharp (1996) blek wat betreft 
bruikbaarheid en structuur in de aanpak het best naar voren gekomen en is daarom voor dit 
onderzoek gebruikt (zie ook Bijlage 15). In figuur 4.1 is het raamwerk, ontwikkeld op basis 
van dit model, weergegeven. 

____. 

.___ 

Management consideraties 
(hoofdstuk 4) 

Product data 
(hoofdstuk 5) 

Order data 

, 

I 
Specificatie van de processen d.m.v. order 

I piek systeem (OPS) structuur 

Specificatie verschillende systemen d.m.v. specificatie van 
- Operationele strategieën 
- Materieel 
- Informatie 
- Fysieke transformaties van items 

{hoofdstuk 6) 

+ + 
Analyse afzonderlijke Evaluatie 

subsystemen afzonderlijke 
subsystemen 

{hoofdstuk 7) (hoofdstuk 8) 

t • Evaluatie overall prestaties van het warehouse en evaluatie 
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Figuur 4. 1: gestructureerde aanpak voor het herontwerp van een distributiecentrum 

Dit model bestaat uit drie hoofdfasen: de inputfase, de Selectiefase en de evaluatiefase. In 
de inputfase zullen eerst de management overwegingen in kaart gebracht worden. Dit zal in 
dit hoofdstuk gedaan worden . Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de product- en orderdata 
verzameld , welke leidt tot een specificatie van de order piek systeem structuur (OPS). In 
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hoofdstuk 6 wordt vervolgens de specificatie van de verschillende systemen beschreven 
door de keuze van de processen en operationele strategieën. De overige drie punten, 
specificatie van materieel, informatie en fysieke transformatie, liggen min of meer vast 
door de management consideraties (zie paragraaf 4.2) en aard van de goederenstromen. In 
hoofdstuk 7 volgt de analyse van de subsystemen door het ontwerp van de verschillende 
opslaggebieden en in hoofdstuk 8 vindt de evaluatie van deze subsystemen plaats door te 
evalueren waar nog verbeteringen aan te brengen zijn. Ten slotte zal in hoofdstuk 9 de 
evaluatie van de warehouse prestaties plaatsvinden. 

4.2 Afbakening herontwerp 
De functies die distributiecentra kunnen vervullen zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: 

Opslag, voornamelijk cycle stock om batch-productie van fabrieken op te 
vangen 
Orderconsolidatie, de zogenaamde 'groothandel' functie 
Quick Response, voornamelijk voor spare parts 

De belangrijkste functie van dit DC is de order
consolidatiefunctie, welke in dit onderzoek het object 
van ontwerp zal zijn. Om orders te consolideren zal er 
een deel boxpicking (het pieken van dozen) en een deel 
volle pallet picks plaats moeten vinden. Het pieken van 
dozen zal gedaan worden vanuit de zogenaamde 
picklanes en de volle pallet picks worden uitgevoerd uit 
de bulkopslag, waar ook de veiligheidsvoorraad 
opgeslagen ligt. Deze opslag wordt ook gebruikt om de 
picklanes aan te vullen. 

Figuur 4.2 : Model inrichting distributiecentrum 

Aangezien het DC ook spare parts op vooraad heeft liggen wordt wel een deel van de 
nieuwe locatie ingeruimd voor deze groep producten, maar worden ze niet meegenomen in 
het herontwerp, aangezien deze productgroep een ander soort handling vergt en totaal 
andere karakteristieken heeft. Het model van de inrichting inclusief spare parts is 
weergegeven in figuur 4.2. 

In praktijk komt het ook wel eens voor dat er cycle stocks opgeslagen worden; dit zou 
echter, om een efficiënte operatie te waarborgen, nooit ten koste mogen gaan van de 
belangrijkste taak van het distributiecentrum en mag dus geen beperkingen leggen op het 
ontwerp van de inrichting. 

4.3 Management Overwegingen 
De belangrijkste management overwegingen, welke als randvoorwaarden voor het ontwerp 
gelden, zijn de volgende: 

Idealiter heeft een groene weide (green field) studie als deze een aanpak, waarbij 
eerst een optimale inrichting van de processen in kaart gebracht wordt en 
vervolgens pas bekeken wordt welk gebouw er benodigd is om deze processen in uit 
te voeren. Echter, in deze situatie staan afmetingen, totale ruimte en 
karakteristieken van de nieuwe locatie al vast. Hierbinnen zal het herontwerp van 
de processen gemaakt moeten worden. (Zie ook Bijlagen 5 en 9) 
Het herontwerp wordt gebaseerd op de huidige volumes en ordermixen, aangezien 
de verwachting is dat deze de komende jaren niet of nauwelijks van samenstelling 
zullen veranderen 
Marc CS moet de nieuwe processen ondersteunen. Marc CS is het WMS en alleen de 
processen die dit systeem ondersteunt zijn opties om te implementeren op de 
nieuwe locatie 
Er zal niet geïnvesteerd worden in volledig automatische systemen; de hoge 
investeringskosten en het verdwijnen van de flexibiliteit van het proces zijn 
hiervoor de voornaamste argumenten. Er zal gepiekt worden met behulp van 
mechanische hulpmiddelen, dus er zal manueel gepiekt worden (Gudehus, 1973) 
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Lampsen luminaires worden besteld via verschillende SAP systemen, dus komen de 
orders van deze groepen, ook als ze van een zelfde klant zouden komen, altijd 
apart binnen 
De kwaliteit zal minimaal gelijk moeten blijven aan de huidige situatie; dat wil 
zeggen dat het aantal klachten t.o.v. de huidige situatie niet mag sti j gen en dus 
onder de 0,60% zal moeten blijven (zie ook paragraaf 3.3.4) 
Ook de KPI's, zoals beschreven in paragraaf 3.3, zullen in het nieuwe magazijn 
blijven gelden en hier zal dus aan voldaan moeten blijven worden 
De productiviteit zal binnen 1 jaar (juli 2008) 15% hoger moeten zijn dan in de 
huidige situatie 
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5 Product- en orderkarakteristieken 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de data-analyse besproken. Het 
totaalbeeld hiervan is te vinden in Bijlagen 2, 6 en 7. Welke data verzameld zijn, staat 
beschreven in Bijlage 4. De statische data, data met voorraadgegevens, staan weergegeven 
in Bijlage 5. 

Het doel van deze analyse is in kaart te brengen wat de karakteristieken van de 
productgroepen zijn, zodat de samenhang bepaald kan worden en deze groepen aan 
logistieke concepten gekoppeld kunnen worden. 

De indeling in productgroepen is gedefinieerd in paragraaf 5.1 en deze is voornamelijk 
gemaakt op basis van fysieke eigenschappen. De overige karakteristieken en onderlinge 
afhankelijkheid van de groepen zal hier geanalyseerd worden: 

Orderkarakteristieken 
Algemene karakteristieken productgroepen 
Piekfrequenties productgroepen (fastmovers, slowmovers en non-movers) 
Aantal orderlijnen per productgroep 

Samenhang bestellingen 
Correlatie tussen bestellingen van verschillende productgroepen 

5.1 Productclassificatie 
Het eerste gedeelte van de data-analyse bestaat uit het maken van een onderverdeling in 
verschillende productgroepen met overeenkomstige kenmerken: "establish product 
categories based on similarities in activity level, requested quantity per product, product 
properties and vendor types" (Yoon en Sharp, 1996 ). 

Zoals in de randvoorwaarden al beschreven is, komen orders van de hoofdgroepen lamps en 
luminaires apart binnen en producten uit beide groepen kunnen dus nooit samen in één 
order voorkomen. Bij de onderverdeling in groepen is er daarom gestart met een 
onderscheid te maken tussen de hoofdgroepen lamps en luminaires. 

Daarna is er gesplitst op de fysieke kenmerken gewicht en lengte; gewicht, omdat de 
zwaardere dozen in het piekproces bij voorkeur eerst gepiekt moeten worden, zodat ze 
geen andere producten 'verdrukken' en lengte, omdat lange producten niet op de 
standaard pallets passen en ook bij voorkeur eerder gepiekt behoren te worden om een 
gunstige stapelvolgorde te hebben. Lange producten zijn hier producten die langer dan 1 ,20 
m. zijn, aangezien dit het formaat van een standaard pallet is. Producten langer dan 1, 75 
m. binnen luminaires, zogenaamde profielen, hebben vaak speciale locaties nodig en 
worden d.m.v. een speciaal proces met speciaal materieel gepiekt; deze worden er daarom 
apart uitgefilterd. Zware producten zijn producten zwaarder dan 5 kg.; dit gewicht wordt 
over het algemeen als grens aanvaard, waarbij extra opgelet moet worden als men de 
zwaardere producten op de lichtere wil plaatsen. 

De indeling naar productgroepen zal gebeuren op basis van de volgende criteria: 
• Product type: lamps (inclusief Lighting Electronics) vs. luminaires 
• Gewicht: licht ( <= 5kg) vs. zwaar (> 5kg) 
• Lengte: kort (<=1 ,20m) vs. lang (>1 ,20m) vs. profielen (luminaires > 1 m.75) 

Dit zorgt samen voor 9 verschillende productcategorieën, namelijk: 

Profielen 
Lang 
Kort 

Lomps 
Zwaar 

LaZL 
LaZK 

Product- en orderkarakteristieken 

Licht 

LaLL 
LaLK 

Luminaires 
Zwaar 

LuP 
LuZL 
LuZK 

Licht 
LuP 
LuLL 
LuLK 

Tabel 5. 1: Productgroepen 
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In paragraaf 5.2 zal bekeken worden wat de orderkarakteristieken zijn van de verschillende 
productgroepen . 

5.2 Orderkarakteristieken 

5.2.1 Karakteristieken productgroepen 

Uit de analyse van de orderkarakteristieken van de verschillende productgroepen zijn de 
belangrijkste resultaten samengevat in tabel 5.1, het totaal van de resultaten is gegeven in 
Bijlage 6. Onderstaande tabel geeft de karakteristieken van de productgroepen weer, 
welke gebaseerd zijn op data over de periode van een jaar. 

% % % # # # SKU's 
tastrnavers slowrnavers nonrnavers bestelde orderlijnen piekvoorraad 

SKU's 
LaZL 35% 33% 8% 148 26351 
Lall 36% 46% 13% 139 38203 
LaLK 27% 44% 11% 4561 891663 
LaZK 12% 53% 24% 781 48916 
LuZK 4% 70% 18% 1323 27965 
Lull 3% 65% 15% 621 11554 
LuZL 4% 71 % 6% 410 8477 
LuLK 2% 77% 22% 2249 33602 
LuP 5% 76% 2% 123 2578 
SP Lu 0% 85% 58% 580 4186 
Totaal 25% 45% 12% 5629 1005133 
lamps 
Totaal 3% 73% 32% 5306 88362 
lum. 
Totaal 15% 59% 20% 10935 1093495 

Tabel 5.2: Karakteristieken productgroepen, data juni 2005 - juni 2006 

Fastmovers zijn gedefinieerd als de 15% snelstlopende producten; dit zijn de producten 
waar in 2005 meer dan 125 orderlijnen op gevallen zijn en dus minimaal 125 maal besteld 
zijn . 

Om dit te bepalen is een lijst samengesteld met alle bestelde SKU's van het betreffende 
jaar en het aantal keren dat deze SKU's besteld zijn . Het percentage geeft het deel van de 
SKU 's binnen de productgroep weer dat als fastmover gekenmerkt wordt. Als voorbeeld kan 
er bij LaZL afgelezen worden dat 35% van de SKU 's bestaat uit fastmovers en 33% uit 
slowmovers; de overige 32% zit hier dus tussenin. 

Slowrnavers zijn de producten die gemiddeld minder dan één keer per maand besteld 
worden, dus minder dan 12 orderlijnen per jaar, en nonmovers, de producten die het hele 
jaar op voorraad hebben gelegen zonder besteld te zijn. Dit percentage is dus niet een 
gedeelte van het aantal bestelde SKU's, zoals bij de eerste twee kolommen, maar het deel 
van de voorraad dat een jaar lang niet gevraagd is. 

In deze tabel zijn de data van de producten die via het full pallet proces gepiekt zijn niet 
meegenomen, aangezien dit een ander intern proces is. In bijlage 5 staan de resultaten van 
deze analyse inclusief het full pallet proces. 

De laatste twee kolommen geven het totaal vandeSKU 's aan dat besteld is in dat jaar, het 
totaal van de orderlijnen in de specifieke productgroep en het aantal SKU's dat op voorraad 
lag op het piekmoment in 2005. 

Er valt op dat de lamps en luminaires qua orderkarakteristieken onderling erg verschillend 
zijn. 
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5.2.2 Ordercorrelaties 

In onderstaande tabellen staan de ordercorrelaties van de productgroepen binnen zowel 
lamps als luminaires. In de kolommen is af te lezen in hoeveel procent van de orders waar 
orderregels van een bepaalde productgroep in zitten, ook orderregels van een andere 
productgroep zitten. De cellen op de diagonale as, waarin de productgroepen ' met zichzelf' 
kruisen, geven aan in hoeveel procent van de gevallen een order alleen orderregels uit één 
productgroep bevat. 

In order 
LaZK 
LaLL 
LaZL 
LaLK 

LaZK Lall 
32% 
28% 
27% 
12% 

Ook orderlijnen 
LaZL LaLK 

19% 21% 67% 
12% 28% 85% 
27% 34% 64% 
15% 17% 68% 

Tabel 5.3: Ordercorrelaties lamps, data maart 2006 

Bij lamps is te zien dat er een vrij grote onderlinge correlatie is tussen de productgroepen . 
Aangezien orders van lamps en luminaires altijd apart binnenkomen , ze worden besteld via 
een ander systeem, is er geen correlatie tussen deze orders en worden ze altijd apart van 
elkaar gepiekt. 

Lighting Electranies (LE) producten behoren met lamps en luminaires tot de drie 
hoofdgroepen van lighting, maar worden in praktijk samen met de lamps besteld. Toch is er 
ook geanalyseerd of bij bestellingen van lighting electranies producten, welke gedeeltelijk 
in de LaZK en gedeeltelijk in de LaLK groep zitten, veel correlatie is met de andere lamps 
producten. Het bleek dat orders waarin LEvoorkwam in ongeveer 80% van de gevallen geen 
orderregels van andere productsoorten voorkwamen. Dit is belangrijk om mee te nemen bij 
de herinrichting. 

Ook orderlijnen 
In Order LuZL LuZK LuLK LuLL LuP SPLu's 
LuZL 38% 38% 41 % 35% 11 % 2% 
LuZK 12% 66% 27% 12% 4% 2% 
LuLK 14% 29% 62% 14% 5% 2% 
LuLL 27% 30% 34% 50% 12% 2% 
LuP 44% 52% 60% 58% 24% 3% 
SP Lu 3% 7% 7% 4% 2% 90% 

Tabel 5.4: Ordercorrelaties luminaires, data februari - april 2006 

Ook bij luminaires is te zien dat de verschillende productgroepen een grote onderlinge 
correlatie hebben; hoewel de correlatie iets minder is dan bij de lamps groepen is deze nog 
dusdanig hoog dat een echte afscheiding van productgroepen niet wenselijk lijkt. 

5.2.3 Validatie Spareparts 

In paragraaf 4.2 is bepaald dat Spare Parts Luminaires (SPLu's) buiten de scope van het 
ontwerp vallen . Om te controleren of de producten die gedefinieerd zijn als spare parts, 
ook de karakteristieken hebben hiervan, zijn deze meegenomen in de analyse. 

Er valt in tabel 5.2 op dat de SPLu's een extreem langzaam lopende categorie is; deze 
productgroep bestaat uit louter slow- en nonmovers .. Ook valt op dat de spare parts (SPLu) 
qua correlatie een erg losstaande groep is van de andere groepen. In 90% van de SPLU
orders worden er geen producten uit de andere luminaires groepen besteld . 

Deze korte inventarisatie leert dat het een valide aanname is om deze groep buiten de 
scope van het onderzoek te laten vallen. 
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5.3 Stromen 
Het totaaloverzicht van de data over de stromen is weergegeven in Bijlagen 2 en 7. 

5.3.1 Ingaande stroom en doorlooptijden 

Het overgrote deel van de producten komt, zoals eerder beschreven, op pallets binnen. 
Alleen de profielen, een kleine groep, komt op zogenaamde 'green carriers' binnen. Deze 
kunnen echter op dezelfde manier als pallets, dus met vorkheftrucks, weggezet worden. 
In principe is er met de fabrieken afgesproken dat alle pallets met slechts één soort artikel 
per pallet binnenkomen. Het komt soms bij kleine hoeveelheden wel eens voor dat er 
meerdere producten op één pallet binnenkomen. Dit is echter een zeer klein gedeelte van 
het totaal, waardoor het nauwelijks consequenties voor het proces heeft. In de sporadische 
gevallen dat pallets niet artiele clean binnenkomen, worden ze ter plekke, dus direct na 
het lossen, gesorteerd en omgestapeld. 
De afkomst van de producten heeft geen consequenties voor het proces en er zal hier 
daarom ook niet verder over uitgeweid worden; het overzicht hiervan staat beschreven in 
bijlage 7.2. 

Onderstaande tabel geeft de doorlooptijden weer, die beschikbaar zijn voor het 
gereedmaken van de orders per regio. Er is hier uitgegaan van een situatie waarin het 
magazijn 12 uur, van 7 uur tot 19 uur, operationeel is. Deze doorlooptijden zijn gebaseerd 
op de tijden dat een order beschikbaar is om verzameld te kunnen worden en het uiterste 
tijdstip dat de orders gereed moeten zijn voor shipping; dit is dus het tijdstip dat de 
goederen klaar moeten staan om geladen te kunnen worden. De beschikbare werkuren 
tussen deze twee tijdstippen is dan de maximale doorlooptijd. 

Regio %uitgaande Tijdstip order Uiterste tijdstip Doorlooptijd 
orderlijnen ingepland orders gereed piekproces 

Duitsland 57% 15:00 uur (dag 1) 9:00 - 14:00 uur 6 - 11 uur 
(dag 2) * 

BeNeLux 31% 7:00 uur (dag 1) 19:00 uur (dag 1) 12 uur 
Nordie 2% 7:00 uur (dag 1) 12:00 uur (dag 2) 17 uur 
Oostenrijk 6% 14:30 uur (dag 1) 17:00 uur (dag 1) 2, 5 uur 
Zwitserland 4% 12:30 uur (dag 1) 16:00 uur (dag 1) 3,5 uur 

Tabel 5.5: Doorlooptijden 

* Duitsland is opgedeeld in 4 deelgebieden, waarbij het uiterste oosten van Duitsland vanwege het langere 
transport om 11:00 uur (10% van orderlijnen Duitsland) klaar moet zijn; de gereed tijden zijn van oost naar west 
vervolgens 14:00 uur (3%), 15:00 uur (21 %) en 16:00 uur (66%). 

5.3.2 Piek karakteristieken (piek proces vs. volle pallet pieks) 

Als er naar de processen in het magazijn gekeken wordt, zijn er twee hoofdgroepen te 
onderscheiden: namelijk full pallet pieken en het pieken van dozen. In totaal wordt 36% van 
de pallets via het volle pallet proces naar buiten verscheept; de overige 64% gaat d.m.v. 
het samenstellen van pallets met dozen via het pickproces. Deze 64% pallets die 
samengesteld worden in het piekgedeelte van het magazijn, kunnen weer in drie typen 
ingedeeld worden. Artiele clean pallets (32% van de uitgaande pallets) zijn pallets die 
slechts één type SKU bevatten, omdat de klant als eis heeft ingelegd alle artikelen op 
gescheiden pallets aangeleverd te willen krijgen of slechts één type artikel heeft besteld. 

De tweede categorie pallets zijn customer clean pallets (25% van uitgaande pallets). Hierop 
staan verschillende typen producten, maar bedoeld voor slechts één klant. 

De derde en kleinste categorie (7%) zijn de mixed pallets, welke verschillende soorten 
artikelen voor verschillende klanten bevatten, dus gepiekt worden d.m.v. batch picking. 
Deze pallets gaan hoofdzakelijk naar de parcelafdeling, waar ze uitgesorteerd worden naar 
klantorder en in kleine pakketjes naar de klanten worden vervoerd. 

Tabel 5.6 geeft het aantal orderlijnen per hoofdgroep weer, dat wordt toegeschreven aan 
het volle pallet proces. 
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Lampen 
Luminaires 
Totaal 

% orderlijnen volle 
pallets 

17% 
10% 
16% 

% orderlijnen boxpicks 
(pickproces) 

83% 
90% 
84% 

PHILIPS 

%braken boxes in 
piekproces 

3% 
8% 
3% 

Tabel 5.6: Data full-pallet proces per productgroep, maart 2006 

Dit betekent dat 16% van de orderlijnen een full-pallet piek wenst en de overige 84% van de 
orderlijnen gepiekt wordt in het orderpickproces. Deze 16% orderlijnen is wel 
verantwoordelijk voor 55% van de uitgaande dozen en, zoals eerder beschreven, 34% van de 
uitgaande pallets. 

De rechtse kolom geeft weer welk percentage van de picks in het pickproces, dus exclusief 
de full pallet picks, een braken box bevat. Een braken box piek is een piek waarbij minder 
dan een dooseenheid gevraagd wordt. Opvallend is dat de lamps, een veel kleiner 
percentage braken box picks kent dan luminaires. 

5.3.3 Shipping (uitgaande stroom) 

In onderstaande tabel staan de percentages weergegeven, welke aangeven op welke manier 
de orders richting klant vervoerd worden. Er zijn drie manieren van uitleveren: direct 
shipment, via de hub of via parcel. 

Bij de eerste twee methoden wordt er op pallets uitgeleverd; de parcel uitlevering gaat via 
speciale dozen. De mixed pallets uit het interne proces worden uitgesorteerd naar klant/ 
order en dan in dozen verpakt. Direct shipment wil zeggen dat een order direct naar de 
klant vervoerd wordt, hub is vervoer via een overslagplaats en parcel is de pakketservice 
voor kleine zendingen. 

------------~D~ir-e-ct----~H~u~b------P~a-r_c_e~l--

Lamps 
Luminaires 
Totaal 

16% 56% 28% 
24% 41 % 35% 
18% 52% 30% 

Tabel 5. 7: Manier van transport naar klant , data januari - mei 2006 (% orders) 

De methode van transport hangt van een aantal criteria af, waarvan de voornaamste klant, 
bestemming, volume, gewicht en afmetingen van de zending zijn. Kleine, lichte zendingen 
worden voornamelijk via parcel naar de klant vervoerd. Voor overige orders hangt de 
bepaling of een klant via direct shipment of hub beleverd wordt af van de hoeveelheid en 
de bestemming. De specifieke criteria voor parcel zijn te vinden in bijlage 7.4; voor de 
direct shipment en hub transporten zijn geen specifieke criteria: de planning maakt iedere 
dag een in hun ogen optimale indeling. De manier van transport naar de klant heeft verder 
geen invloed op het pickproces. 

5.4 Orderpiek Systeem Structuur (OPS) 

5.4. 1 Conclusies data-analyse 

Lamps en luminaires hebben verschillende karakteristieken; de productcategorieën binnen 
deze hoofdgroepen zijn echter redelijk vergelijkbaar. Er valt vooral op dat de lamps veel 
meer orderlijnen krijgen en relatief veel meer fastmovers hebben. 

De ordercorrelatie tussen de verschillende productgroepen binnen zowel lamps als 
luminaires is vrij groot. Er zijn binnen de hoofdgroepen geen productgroepen die 'los' staan 
van de rest. Wel valt op dat de LE familie, deze groep valt binnen de lamps, redelijk 
autonoom besteld wordt. 

De ingaande stroom en uitgaande stroom (shipping) hebben geen invloed op het pickproces. 
De doorlooptijden blijven ook gelijk aan de huidige situatie en aangezien de bedoeling is 
een hogere productiviteit te halen in de nieuwe situatie, zal dit ook geen bottleneck zijn. 
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De twee grote processen die in het DC plaatsvinden zijn het pieken van volle pallets en het 
orderpieken; in percentage orderlijnen is het laatste proces veruit het grootste, als er 
gekeken wordt naar het aantal uitgaande dozen of pallets dan liggen de aantallen vrij dicht 
bij elkaar. Toch is het orderpieken met afstand het meest tijdsintensieve proces; hier zal 
daarom ook het zwaartepunt liggen. 

Het percentage pieks, waarin minder dan een dooseenheid gevraagd wordt, het 
zogenaamde broken box picking, is in de huidige situatie dusdanig laag dat het buiten de 
scope van het onderzoek kan worden gehouden. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden 
dat dit een zeer kostbare activiteit is, die ten koste gaat van de totale prestatie. Als het 
percentage broken box pieks flink omhoog gaat, wordt aanbevolen hier een andere 
oplossing voor te bedenken. Een andere aanbeveling is een onderzoek naar de mogelijkheid 
tot het afschaffen van uitlevering van producten in minder dan dooseenheden. 

5.4.2 Conceptueel model piekproces 

Uit de analyse volgt de clustering van productgroepen in het piekproces, zoals weergegeven 
in figuur 5.1. De verdeling bestaat uit 3 clusters, waarbij de productgroep LuP als aparte 
proces is weergegeven. De overige luminaires groepen zijn op basis van hun 
orderkarakteristieken in één cluster samengebracht, evenals de lamps groepen, welke op 
basis van hun orderkarakteristieken ook geclusterd zijn. In dit model is verder te zien hoe 
de clusters zodanig gepositioneerd kunnen worden zodat er geen problemen met pieken 
ontstaan. Dit wordt bereikt door de lichte en korte producten als laatste te verzamelen. 
Ook is de LE groep weergegeven als cluster binnen de clusters LaZK en LaLK, waar ze onder 
vallen, omdat de onderlinge correlatie bij orders die LE-producten bevatten erg groot is. Bij 
een logische piek-route worden eerst de zware, lange producten (LaZL) gepiekt en 
vervolgens de zware korte (LaZK) en lichte lange producten (LaLL) om te eindigen met 
producten die geen problemen opleveren om ze boven op een pallet te stapelen. De 
weergegeven figuur zegt overigens niets over de omvang van de verschillende 
productgroepen. 

Figuur 5. 1: Conceptueel model piekproces (boxpicking) op basis van clusters productgroepen 

Het full pallet proces is niet gebonden aan een piekvolgorde, aangezien er hier maar één 
pallet tegelijk gepiekt kan worden. 

In hoofdstuk 7 zal op basis van figuur 5.1 en de gegevens uit tabel 5.2 een inrichting van het 
nieuwe magazijn gemaakt worden. Zoals te zien is in figuur 4.2 staat de bulkopslag los van 
de pickgebieden; de indeling van de bulkopslag zal afhangen van de benodigde 
opslagcapaciteit die per categorie benodigd is. Dit is in paragraaf 7.1 beschreven. De 
groottes van de piekgebieden zullen afhangen van het aantal orderlijnen dat per 
productcategorie verwacht wordt. De indeling van de piekgebieden is beschreven in 
paragraaf 7.2. 
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6 Specificatie operationele strategieën 

In dit hoofdstuk zullen de mogelijke operationele strategieën gedefinieerd worden. Eerst 
zal het herontwerp afgebakend worden, waarna er een keuze wordt gemaakt voor een 
orderverzamelsysteem. Vervolgens zullen mogelijke piekmethodes in ogenschouw genomen 
worden en ten slotte worden de alternatieven uitgewerkt in een procesbeschrijving. 

6. 1 Afbakening herontwerp 
Het raamwerk van Yoon en Sharp (1996) is een gestructureerde procedure om een 
orderpiek systeem te ontwerpen; het onderzoek is dan ook afgebakend van het 
moment dat een pallet in de racks bevindt tot en met het tijdstip dat een pallet 
in de uitgaande dropzone is geplaatst. 
Dit onderzoek zal zich vooral richten op het pieken van dozen. De full pallet picks 
worden wel meegenomen, maar aangezien de efficiencywinst vooral te behalen 
valt bij het box picking, zal hier het zwaartepunt van het ontwerp liggen. 
Er zal met de indeling in de nieuwbouw, zoals deze al vastligt, tot maximaal drie 
niveaus hoog gepiekt kunnen worden met materieel dat geschikt is voor diepe 
gangen. 
Van een SKU zal één pallet (of minimale hoeveelheid, dit is één pallet plus 
maximaal 1 pallet safety stock) aan de pieklocatie zijn toegewezen of helemaal 
niet aan het piekgebied zijn toegewezen. Dit is gebaseerd op de theorie van 
Bartholdy en Hackman (2006), genaamd Law of None, One ar All. 
Er zal vooral gekeken worden naar de twee hoofdprocessen van het pieken, 
luminaires en lamps. Spare parts worden niet meegenomen in het herontwerp. 

6.2 Verzamelsysteem 
Gudehus (1973) onderscheidt vier grondfuncties voor het specificeren van een 
verzamelsysteem, namelijk het klaarzetten I ter beschikking stellen van goederen, het 
voortbewegen, het uitnemen of pieken van deze goederen en de afgifte ervan. Deze 
grondfuncties van het verzamelsysteem kunnen op verscheidene manieren uitgevoerd 
worden (Gudehus, 1973). De uitvoeringsmogelijkheden evenals de toepasbaarheid voor dit 
project zijn weergegeven in tabel 6.1. 

Grondfunctie Uitvoering 
Klaarzetten Statisch 

Dynamisch 

Voortbeweging Eendimensionaal 

Pieken 

Afgifte 

Tweedimensionaal 

Manueel 

Mechanisch/ 
automatisch 
Centraal 

Decentraal 

Beschrijving 
De producten worden uit 
de schappen/ opslagplaats 
gepiekt 
Klaarzetten van producten 
in piekgebied vlak voordat 
er gepiekt moet worden 
Er worden alleen 
horizontale bewegingen 
gemaakt 
De pieker maakt ook 
vertikale bewegingen naar 
hoger gelegen locaties 
De pieker (mens) piekt de 
producten uit de locaties 
Machines pieken de 
goederen uit de locaties 
De verzamelde goederen 
worden naar een centraal 
punt gebracht 
De goederen worden op 
een transportband gelegd 
en afgevoerd 

Toepassing 
Beide opties zijn niet 
in strijd met de 
randvoorwaarden, 
dynamisch klaarzetten 
zal wel voor meer 
bewegingen zorgen 
Beiden is mogelijk, 
wel is pieken slechts 
tot drie hoog mogelijk 
als voor een twee
dimensionaal systeem 
gekozen wordt 
Randvoorwaarde is 
geen automatisering, 
dus alleen manueel is 
een optie 
Decentrale afgifte is 
een vorm van 
automatisering en in 
deze situatie dus geen 
optie 

Tabel 6. 1: Invulling grondfuncties orderverzamelen, op basis van Gudhus (1973) 
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Als alle alternatieven uit tabel 6.1 op een rijtje worden gezet, dan verschijnt het beeld 
geïllustreerd in figuur 6.1. 

en-§[;]e-
cen

traal traal 
Cen- cen-§[;19-

traal traal 

Figuur 6. 1: Eliminatie alternatieven aan de hand van de grondfuncties van Gudehus (1973) 

Er is hier te zien dat vier relevante alternatieven overblijven, welke alle vier individueel 
geanalyseerd worden in tabel 6.2. 

Verzamelsysteem Beschdjving Bruikbaar? 
Statisch 
Eendimensionaal 
Manueel 
Centraal 

Dit betekent dat alle SKU's een vaste pieklocatie op Nee 
de grond moeten hebben. Een snelle inventarisatie 
leert echter dat het aantal SKU's het aantal 
grondlocaties overstijgt (zie ook tabel 7.2) 

Statisch 
Tweedimensionaal 
Manueel 

Er zijn geen praktische bezwaren tegen dit scenario: Ja 
alle SKU's krijgen een vaste pieklocatie op de eerste 
3 niveaus en zullen hieruit gepiekt worden 

Centraal 
Dynamisch 
Eendimensionaal 
Manueel 
Centraal 

Als (een gedeelte van) deSKU's dynamisch Ja 
klaargezet wordt, kan er met een eendimensionaal 
systeem gewerkt worden, waardoor er niet op hoogte 
gepiekt hoeft te worden 

Dynamisch 
Tweedimensionaal 
Manueel 

Door Gudehus (1973) wordt de combinatie dynamisch Nee 
- tweedimensionaal als praktisch niet bruikbaar 
gezien, omdat deze t.o.v. bovenstaande opties 

Centraal complexer doch minder efficiënt is 

Tabel 6.2: Analyse overgebleven alternatieven op bruikbaarheid 

Concluderend kan gezegd worden dat er twee bruikbare alternatieven overblijven, die 
uitgewerkt worden, in combinatie met de pickmethode, in paragraaf 6.4. 

6. 3 Piekmethode 
In Tompkins et al. (2003) worden de volgende piekmethoden beschreven: 

Discrete order picking 
Batch picking 
Zone picking 
Wave picking 

Op dit moment worden de orders op pallets gepiekt, waarbij de kleine orders volgens 
batch-picking gepiekt worden en via parcel (pakketten) naar de klant vervoerd worden en 
de grotere orders volgens 'discrete order picking' (Tompkins, et al., 2003). Hierbij is één 
orderpieker aan één order tegelijk bezig. 

De orders worden vrijgegeven in waves, waarbij een wave normaal gesproken de 
hoeveelheid, passend in één vrachtwagen, representeert. Een wave kan uit zowel een 
combinatie van volle pallet picks en discrete order picks op pallets bestaan als een aantal 
clusterpicks op pallets bij de parcelstroom, overigens een relatief kleine stroom. 
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Op deze manier worden alle methoden die in Tompkins et al. (2003) genoemd worden op de 
juiste manier toegepast, alleen zone picking, waarbij een orderpieker verantwoordelijk is 
voor een bepaalde zone en de orders later uitgesorteerd worden, en de combinaties met 
zone picking worden nauwelijks toegepast. Zone picking is echter ook geen optie om te 
gaan gebruiken in het nieuwe magazijn, omdat er geen ruimte is om alle batches uit te 
sorteren of pallets samen te voegen. Dit zou overigens ook een zeer duur, tijdsintensief 
proces zijn als dit handmatig gebeurt. Het doorgeven van pallets naar een volgende zone 
levert geen tijdswinst op, aangezien de pallet dan nog steeds dezelfde afstand aflegt. Een 
vorm van zone picking bestaat wel bij de orders die via de parcel afdeling getransporteerd 
worden (in kleinere pakketten); een cluster bestaat hier uit meerdere orders en de 
orderlijnen van deze orders worden onderverdeeld op basis van locatie naar de benodigde 
pallets om de cluster op te pieken. Dit zorgt wel voor het nodige sorteerwerk op de 
parcelafdeling. Hoewel parcel buiten de scope van dit onderzoek valt, kan onderzoek naar 
de mogelijkheden van een vorm van 'sort-while-pick' aanbevolen worden. 

6.4 Procesbeschrijvingen 
In figuur 6.2 is het procesmodel van de functies en stromen in een distributiecentrum 
weergegeven. Deze figuur geeft de activiteiten weer die in de meeste distributiecentra 
plaatsvinden. In Tompkins et al. (1996) worden al deze activiteiten beschreven; hier zullen 
alleen de voor het ontwerp relevante activiteiten toegelicht worden: de reserve area is het 
opslag gedeelte waar alle volle pallets opgeslagen staan. Vanaf hier worden er volle pallet 
picks gedaan of replenishments. Er zijn twee soortern replenishements, de concurrent en 
de idle replenishment: een concurrent replenishment is een replenishment die gedaan 
wordt op het moment dat de locatie leeg is, een idle replenishment (vlak) voordat het 
betreffende product gevraagd gaat worden. Een concurrent replensihment vindt plaats aan 
de picking lane waarvan er losse dozen van de pallet gepiekt kunnen worden, zodat orders 
samengesteld kunnen worden. In het geval van scenario A is het ook mogelijk om een idle 
replenishment te doen aan het tijdelijke pickgebied. Verschil met de picking lane is dat de 
pallet in het tijdelijke piekgebied weer terug gezet worde in de reserve area nadat de 
benodigde dozen van de betreffende pallet gepiekt zijn. Een meer gedetailleerde 
procesbeschrijving wordt hieronder beschreven. 

Reserve Area 

0 

Figuur 6.2: Typische warehouse functies en stromen (Tompkins et al., 1996) 

In paragraaf 6.2 zijn de twee relevante verzamelsystemen op hoofdlijnen gedefinieerd. In 
figuur 6.2 is het complete procesmodel weergegeven. 

6.4. 1 Eendimensionaal verzamelen d.m.v. dynamisch klaarzetten (scen. A) 

lnbound 
Als er producten binnenkomen worden deze vanuit de inbound shipping lane (receiving 
area) door het interne transport naar de inbound dropzone vervoerd. Vanaf hier zullen 
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truckrijders de pallets op een locatie in de reserve area wegzetten of op een locatie in de 
picking lane, de putaway. De locatie wordt toegewezen door het WMS en d.m.v. de RF aan 
de pieker gecommuniceerd. 

Picking 
Voordat een wave wordt vrijgegeven, zullen de truckrijders de pallets van te pieken 
producten, welke niet statisch klaarstaan , opstellen in de temporary piek area. Deze pallets 
zullen zich zoveel mogelijk in de racks boven deze lanes bevinden. Hierna zullen zij idle 
replenishments doen van de SKU's in de racks en de restpallets van de afgeronde wave 
terugzetten in de reservelocaties. Ook zal een deel van de truckrijders zich bezig houden 
met concurrent replenishments . De truckrijders zullen de full pallet picks verzorgen en 
deze in de outbound dropzones voor de racks wegzetten. Dit is te zien in figuur 6.3. De 
orderpiekers ri jden op EPT's rond en zullen zich louter bezig houden met het pieken van 
orders op zowel de statische als de tijdelijke piek locaties, welke zich allen op de grond 
bevinden. Marc maakt van de binnenkomende order clusters; d.w.z. dat het systeem de 
order opdeelt in enerzijds orderregels voor full pallet picks en anderzijds de box picks en 
deze in zodanige hoeveelheden bijelkaar doet, zodat één route van een orderpieker door 
het magazijn leidt tot een verzameling producten die op één pallet past. Als er van een 
bepaalde SKU meer dan een volle pallethoeveelheid in dozen is besteld, dan wordt dit 
opgesplitst in een volle pallet piek en de restdozen gaan mee met de clusterpick. 

Shipping 
De piekers rijden aan het eind van hun gepickte cluster naar het sealplein waar ze hun 
pallet afmelden, sealen en in de dropzone outbound (staging area) neerzetten. De interne 
transportploeg zal de full pallets afmelden op het sealplein en in de dropzone outbound 
plaatsen, zodat de laders ze op de shipping lane kunnen plaatsen . Dit zorgt voor de interne 
transportploeg voor een minimalisatie van het rijden met ongeladen truck, ook wel 'dubbel 
spel' genoemd. 

6.4.2 Statisch klaarzetten en tweedimensionaal verzamelen (scen. 8) 

Ten opzichte van de voorgaande opties is hier anders dat piekers op hoogte kunnen pieken 
en er dus geen tijdelijk piekgebied is. De truckrijders zullen zich alleen bezig houden met 
replenishments, putaway en full pallet picks, en dus niet met het (dynamisch) klaarzetten 
van SKU's in de temp. area. 
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Figuur 6.3: Visualisatie afbakening taken 
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6.5 Tussenconclusies 
In dit hoofdstuk is bekeken welke verzamelsystemen mogelijk zijn binnen de gestelde 
voorwaarden. Een uitgangspunt is dat er niet mechanisch en decentraal gepiekt gaat 
worden. Twee verzamelsystemen blijken uiteindelijk nog in aanmerking te komen voor de 
nieuwe situatie binnen DC Brabant: 

Het eerste verzamelsysteem is een systeem waarbij er eendimensionaal, 
dus alleen vanuit de grondlocaties, gepiekt gaat worden. De producten 
waarbij het niet mogelijk is om een plaats toe te wijzen aan een 
grondlocatie, zullen dynamisch klaargezet worden. Deze optie zal vanaf dit 
hoofdstuk scenario A genoemd worden. 
Het tweede verzamelsysteem gaat uit van tweedimensionaal pieken; elke 
SKU krijgt een statische (vaste) picklocatie. Dit betekent waarschijnlijk dat 
er op hoogte gepiekt zal moeten worden. Deze optie wordt vanaf dit 
hoofdstuk scnenario B genoemd. 

In paragraaf 6.3 is uitgewerkt dat de te gebruiken piekmethoden 'discrete order picking' en 
batch picking voor kleine orders het beste passen bij de nieuwe situatie. Paragraaf 6.4 
werkt uit hoe de processen in praktijk tot uitvoering gebracht worden, waarbij in het geval 
van scenario A een tijdelijk piekgebied ingericht wordt en in het geval van scenario B altijd 
een replenishment naar de statische locaties plaatsvindt. 
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7 Analyse subsystemen 

In dit hoofdstuk zal eerst de indeling van het nieuwe magazijn gemaakt worden aan de 
hand van de opslagbehoeften van de productcategorieën, zoals beschreven in hoofdstuk 5. 
Vervolgens zullen de pieklocaties gedefinieerd worden en een kwantitatief overzicht van de 
piekrondes gegeven worden om de indeling van het magazijn te valideren en om als input 
voor de uitwerking van de scenario's (paragraaf 6.4) en de berekening van de efficiency 
hiervan te gebruiken. Daarna zullen de verschillende scenario's per opslagsectie iteratief 
bekeken worden, zoals ook beschreven is in het model van Yoon en Sharp (1996) (figuur 
4.1 ). In paragraaf 7.5 zal bekeken worden hoe congestie voorkomen kan worden en ten 
slotte zullen de verschillende secties in zones verdeeld worden. 

7. 1 Indeling nieuw magazijn 
De benodigde capaciteit van de secties wordt bepaald op basis van het aantal pallets dat op 
voorraad behoort te liggen om te kunnen voldoen aan de vraag. Bij Philips is het 
uitgangspunt dat per SKU 12% van de jaarvraag op voorraad dient te liggen om 
orderconsolidatiefunctie te kunnen vervullen. Als dit plaatje voor de SKU's, zoals aanwezig 
op 20 augustus 2006, een piekmoment, wordt geschetst, dan verschijnt het beeld uit de 
eerste kolom van tabel 7. 1 . 

Bij de indeling van het magazijn zullen de lange producten in ogenschouw genomen moeten 
worden, aangezien lange producten in diepere racks opgeslagen worden, omdat ze te lang 
zijn voor de gangbare schappen. Het gebouw is verdeeld in een aantal secties met een 
vaste breedte en hierin is plaats voor een vast aantal racks, namelijk 8 racks per sectie bij 
de gangbare breedte en 6 bij de diepe racks voor de lange producten, waarbij dan nog 
plaats is voor 1 'normaal' rack. 

Als er in een sectie diepe racks worden geplaatst, is er een capaciteit van ongeveer 2376 
pallets per sectie in diepe gangen. Aangezien de benodigde capaciteit voor de lange lamps 
op bovengenoemde peildatum bijna 4800 pallets bedraagt, zal er met twee secties net te 
weinig capaciteit zijn en met drie secties ruimschoots te veel. Omdat er echter in de 
secties met diepe racks ook producten met 'normale' afmetingen opgeslagen kunnen 
worden en andersom niet, kan er beter met overcapaciteit op de diepe racks worden 
gewerkt. Zo komt men bij de lange lamps uit bij drie secties diepe racks en bij de lange 
luminaires bij één sectie. Het totaalbeeld hiervan is weergegeven in het overziehtsplaatje 
in Bijlagen 8 en 9, waarin de lichtblauwe sectie lange lampen representeren en de blauwe 
secties de normale afmetingen hebben. In tabel 7.1 is te zien dat de capaciteit voldoende is 
om alle voorraad, benodigd voor de orderconsolidatie, te plaatsen. 

Profielen krijgen een aparte gang, aangezien dit een apart proces met zeer afwijkende 
producten. Deze producten worden met apart materieel gepiekt en hier hoeven dan ook 
geen aparte pieklocaties voor gedefinieerd te worden. 

Product 
Lomps Lang 
Luminaires Lang 
Profielen 
Overige categorieën 
Totaal 

7.2 Pieklocaties 

12% jaarvraag (pallets) Beschikbaar # locaties 
4781 pallets 
1 569 pallets 
114 pallets 
21850 pallets 
28314 

7192 locaties 
1684 locaties 

128 locaties 
20572 locaties 
29576 locaties 

Tabel 7. 1: Indeling secties op basis jaarvraag lange lampen 

In deze paragraaf worden de pieklocaties per sectie vastgesteld . Deze pieklocaties zijn 
overigens niet gebonden aan de in paragraaf 7.1 gedefinieerde indeling, behalve bij de 
lange producten, welke ook een locatie in een diepe stelling moeten hebben. 
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Figuur 5.1, het conceptueel model van het pickproces, is de input voor de globale 
opslagindeling van het nieuwe magazijn. Dat betekent voor lamps dat de zware producten 
samen met LE links van de lange producten moet worden opgeslagen. De reden hiervoor is 
dat de zware producten eerder gepiekt behoren te worden dan de lichte, maar dat deze, 
door het relatief hoge aantal slowmovers, niet centraal in het proces gewenst zijn. LE 
producten horen ook in deze sectie te liggen, aangezien deze voor een gedeelte tot de 
zware producten behoren en bij voorkeur bij elkaar horen te liggen, gezien hun hoge 
onderlinge correlatie. 

In de sectie met lange lamps zal geen onderscheid gemaakt worden tussen zware, lange 
producten (LaZL) en de lichte, lange producten (LaLL), aangezien er dan een erg groot 
aantal kleine secties ontstaat, en het aantal orderlijnen en gepickte dozen per orderlijn dat 
gemiddeld per piekronde in deze sectie valt, dusdanig laag is, dat het risico op omstapelen 
vrijwel nihil is (zie ook figuur 7.1 en tabel 7.3). 

Na deze twee secties komt een grote sectie met de overige lampen (LaLK), welke rechts 
van de lange lampen geloceerd wordt. 

Bij luminaires is ervoor gekozen om het totaal in twee groepen op te splitsen; dit weer om 
te voorkomen dat er teveel kleine secties ontstaan, iets dat in de praktijk niet wenselijk is 
en daarbij blijkt het omstapelen door zware producten bij luminaries niet zo'n probleem 
aangezien dit in het algemeen minder breekbare en stabielere producten zijn. 

Dit brengt het totaal op vijf verschillende secties, welke zijn weergegeven in tabel 7.2. 
Uitgangspunt voor scenario B, zoals gedefinieerd in paragraaf 6.1, is dat er tot maximaal 3 
niveaus hoog gepiekt kan worden. 

Sectie # SKU's % orderlijnen per # # tijdelijke # niveaus 
prod.groep grondlocs locs (A) scenario B 

Lomps lang 266 6% 168 17 2 
Lomps zwaar 979 12% 336 108 3 
Lomps overig 3805 82% 2296 252 2 
Luminaires lang 507 25% 158 59 3 
Luminaires 1376 75% 474 151 3 
overig 

Tabel 7.2: Pieklocaties 

Het totaal aantal SKU's is ongeveer 7000, waarvan er 5050 tot de lamps behoren en 
ongeveer 1883 tot de luminaires. Als er echter gekeken wordt naar het aantal orderlijnen, 
welke equivalent zijn aan het aantal locatiebezoeken, representeert luminaires minder dan 
10% van het totaal, zoals ook weergegeven is in tabel 5.2. 

Doordat luminaires en lampen verschillende orders krijgen, is een duidelijke splitsing tussen 
het piekgebied van beide productgroepen logisch. Op basis van orderlijnen zou luminaires 
minder dan 10% van de grondlocaties toegewezen krijgen; dit zou echter betekenen dat 
scenario B niet ten uitvoer gebracht kan worden. Er kan bij tweedimensionaal pieken tot 3 
niveaus hoog gepiekt worden en door het relatief grote aantal SKU's van luminaires 
betekent dit dat niet alle SKU's een statische pieklocatie toegewezen kunnen krijgen. 
Daarom is er hier gekozen om luminaires het minimale aantal grondlocaties (18%) toe te 
wijzen, zodanig dat alle SKU's tot niveau 3 een statische pieklocatie te geven. 

De luminaires zullen aan het rechteruiteinde van het gebouw geplaatst worden, omdat de 
luminaires minder snellopende producten als lamps zijn en de rechterkant van het gebouw 
verder van het 1/0 punt weg is. Om alle 1883 SKU's een pieklocatie te geven, zijn er 
ongeveer 630 grondlocaties nodig, wat betekent dat er twee secties aan de rechterzijde 
benodigd zijn. De overige 2800 grondlocaties worden gebruikt voor de lamps, dit is ook 
weergegeven in Bijlagen 8 en 9. 

Op basis van het aantal orderlijnen wordt nu bepaald hoeveel grondlocaties per sectie 
toegewezen worden; dit is weergegeven in tabel 7.2, waar in de derde kolom het 

Analyse subsystemen 25 



PHILIPS 

percentage orderlijnen per productgroep bepaald is en de vierde kolom het daarbij 
corresponderende aantal grondlocaties. 

7.2.1 Pkktocaties scenario A 

In scenario A wordt er gebruikt gemaakt van eendimensionaal pieken, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6. Dit betekent dat er alleen van de grondlocaties gepiekt kan worden. Er zijn in 
totaal 2800 grondlocaties beschikbaar voor lamps en 5050 verschillende SKU's. Als er 
dynamisch klaargezet wordt kunnen alle zeven bovenliggende locaties gebruikt worden voor 
opslag van klaar te zetten pallets in de tijdelijke locaties. Op deze manier kan bepaald 
worden hoeveel tijdelijke pieklocaties benodigd zijn om alle SKU's te kunnen plaatsen; het 
uitgangspunt is hier om zo weinig mogelijk SKU 's in het tijdelijke piekgebied te plaatsen. 

7.2.2 Pkklocaties scenario B 
In scenario B kan tot drie niveaus hoog gepiekt worden, afhankelijk van het aantal 
grondlocaties. Bij de lampen blijkt dit alleen voor de sectie zware lampen noodzakelijk. De 
op orderlijn gebaseerde indeling bij de twee categorieën binnen luminaires kan niet 
helemaal toegepast worden, omdat er dan hoger dan niveau drie gepiekt zal moeten 
worden. De theoretische waarde in tabel 7.2, welke het aantal benodigde piekniveaus 
weergeeft, houdt overigens geen rekening met de horizontale afstanden, welke kunnen 
veroorzaken dat er toch producten op het derde niveau komen, ondanks dat dit niet 
noodzakelijk is. Dit zal in de detailinvulling in paragrafen 7.4 en 7.6 nader uitgewerkt 
worden. 

7. 3 De orderpiek ronden 
Om de efficiency van een scenario te berekenen en om te bekijken of de indeling van het 
magazijn enigszins logisch in elkaar steekt, is in kaart gebracht hoe de orderlijnen binnen 
de orders verdeeld zijn. Figuren 7.1 en 7.2 geven dit weer. 

t i t 
21% 3,8% 51% 

LaLK 

Figuur 7. 1: De piekronden bij lamps 

Wat meteen opvalt in figuur 7.1 en tabel 7.3, is dat 51 % van de orders alleen orderlijnen in 
het gedeelte met de lichte, korte lamps heeft. Ook het gedeelte met zware lamps en LE 
producten heeft een groot deel orders dat alleen in dat gebied hoeft te zijn , namelijk 21 %. 
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Gemiddeld # Orderlijnen per piekronde 
Stromen %Orders LaLK Lang LaZK 
LaLK 51% 3,3 
Lang 3,8% 1 '1 
LaZK 21% 1,8 
Lang ft LaLK 8,5% 18,7 2 
LaZK ft LaLK 8,9% 6,3 2 
LaZK ft Lang 0,4% 1,2 1,7 
Alle groepen 6,3% 20,3 2,2 2,8 

100% 6,8 1 '9 2 
Gem# dozen/ OL - 4,5 3,8 6,8 

Tabel 7.3: Orderlijnen en# dozen in piekronden lamps 

Orders met lijnen in meerdere gebieden komen in ongeveer 1 op de 4 orders voor. Deze 
orders zijn verdeeld over de mogelijke combinaties, behalve de combinatie zwaar en lang, 
en er is daarom geen reden om de gemaakte indeling te herzien. Het gemiddelde aantal 
orderlijnen ligt in de grote sectie lichte, korte lamps hoger dan in de andere twee secties. 
Dit is logisch, aangezien hier ook veel meer verschillendeSKU's liggen en omdat deze sectie 
in totaliteit ook veel meer orderlijnen representeert. Het te pieken aantal dozen per 
orderlijn ligt erg hoog in de sectie met zware korte lamps en LE, bijna 7 dozen per 
orderlijn. 

In figuur 7.2 en tabel 7.4 is hetzelfde plaatje voor luminaires geschetst. Hier bevatten 
87,7% van de orders alleen maar orderlijnen in hetzelfde gebied, waarbij de sectie 
luminaires overig veruit de meest bezochte (62,5%) is . 

1 .. 1 
1,4% 5% 9 ,5% 

Figuur 7.2: De piekronden bij luminatres 
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Gemiddeld # Orderlijnen 
Stromen %Orders Overig Lang LuP SP Lu 
Lu Overig 62,5% 1,4 
Lu Lang 14,3% 1,2 
SP Lu 9,5% 1 '1 
LuP 1,4% 1 '1 
Overig a Lang 9,1% 2,7 2,2 
Lang a LuP 0,3% 1,5 1,3 
Lang a SPLu 0,0% 1,3 
Overig a LuP 0,4% 3,6 1,5 
Overig a SPLu 0,5% 1,8 1,2 
Ov a Lang a LuP 1,6% 5,4 4,4 1,6 
Ov a Lang a SPLu 0,3% 2,9 2,4 1 '9 
Overig a LuP a SPLu 0,0% 7,4 2,3 1 
Alle stromen 0,1% 10 3,8 2,9 1 '1 
Totaal 100,0% 1,7 1,8 1,4 1 '1 
Gem # dozen/ OL 7,7 4,2 8,6 2,3 

Tabel 7.4: Orderlijnen en #dozen in piekronden luminaires 

Orders met lijnen in meerdere gebieden zijn zeer schaars; alleen de combinatie met 
orderlijnen in de sectie lang met de sectie overig is hier met 9,1 % nog noemenswaardig. 
Ook moet erbij gezegd worden dat profielen een heel kleine groep is die met apart 
materieel gepiekt behoort te worden en dus een apart proces is. Van spare parts was al 
aangetoond dat ze weinig correlatie met de overige groepen vertoont. De laatste twee 
genoemde groepen vallen overigens ook buiten de scope van het herontwerp. Ook bij 
luminaires is de conclusie met het oog op de indeling, dat er geen reden is tot herziening 
hiervan; het grote percentage orders met orderlijnen in Luminaires overig rechtvaardigt het 
plaatsen van deze sectie dichterbij het 1/0 punt. 

Bovenstaande data worden in het vervolg van het verslag gebruikt voor de bepaling van de 
congestie en de efficiency berekeningen. 

7.4 Inrichting secties 
In bijlage 11 is te zien waar de verschillende piekrondes zullen starten. Het middenpad van 
de starage zal gebruikt worden als hoofdader van het proces, aangezien het pad aan de 
bovenkant dient voor het terugrijden met pallets die geseald en verplaatst naar de shipping 
lanes kunnen worden. Hier zal drukte van orderpiekers zoveel mogelijk voorkomen moeten 
worden. 

Het uitgangspunt is dat er per gang maar één verschillende productgroep komt te liggen om 
de overzichtelijkheid in het DC te bewaren. Dit kan tot gevolg hebben dat het aantal 
pieklocaties niet altijd precies voldoet aan de aantallen zoals gedefinieerd in tabel 7.2. 

7.4.1 Sectie Zwaar Et LE 

De positionering van deze sectie is weergegeven in figuur 7.3 en in figuur 7.4 is 
weergegeven hoe de situaties m.b.t. de pieklocaties bij de twee verschillende scenario's 
eruit zien. 
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Figuur 7.3: Sectie zwaar en LE in niewbouw 

In beide scenario's worden evenveel pieklocaties gebruikt. In scenario B wordt er tot drie 
niveaus hoog gepiekt, hier zijn ongeveer 1000 locaties voor beschikbaar. In scenario A 
(rechter afbeelding) wordt er gewerkt met een tijdelijk piekgebied . In het plaatje zijn dit 
de stellingen omlijnd met een rode stippellijn ; hier worden de onderste locaties gebruikt 
als pieklocaties en deze krijgen een ' idle' replenishment uit de stellingen hierboven 
voordat de wave waarin ze gevraagd worden vrijgegegeven wordt. Het tijdelijke piekgebied 
is helemaal aan de linkerkant geplaatst, omdat deze locaties minder bezocht zullen worden 
en daarom zover mogelijk van het 1/0 punt geloceerd behoren te worden. 

Er zijn op deze manier slechts 108 floated pieklocaties nodig voor 756 verschillende SKU ' s. 
De overige 228 pieklocaties zijn statisch en zullen in dit scenario gebruikt worden voor de 
snelstlopende producten. De langzaamlopende SKU 's zullen in deze sectie zorgen voor 
gemiddeld 100 orderlijnen per dag wat betekent dat het tijdelijk piekgebied ongeveer 1 
keer in de drie tot 4 dagen 'opgeschoond' zal moeten worden om hier genoeg plaats te 
behouden . 

0 

0 

0 

0 
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0 
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0 
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Figuur 7.4 : Pieklocaties van de zware en LE producten van scenario A (rechts) en scenario B (links) 

7.4.2 Sectie lange lamps 

In figuur 7.5 is de ligging van de sectie met lange lamps weergegeven. Deze kleine sectie 
met producten die langer zijn dan 1,20 m. is hiervoor speciaal ingericht met diepere racks. 
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11 

Figuur 7.5: De sectie langelampsin de nieuwbouw 

Aangezien bijna 80% van de orders dat orderlijnen in deze sectie heeft, ook 
orders in de sectie met korte lamps heeft (zie figuur 7.1) en de snelheid voor 
het afleggen van de verticale afstanden substantieel lager ligt, spelen de 
horizontale afstanden in deze kleine sectie nauwelijks een rol. 

In figuur 7.6 is de inrichting van deze sectie voor scenario A, inclusief 
tijdelijk, piekgebied (in de figuur linksonder) weergegeven. De 
langzaamlopende SKU's zullen in deze sectie zorgen voor gemiddeld slechts 5 
orderlijnen per dag. In scenario B verschijnt ongeveer hetzelfde beeld, maar 
hier zal ongeveer 1/3 van de SKU's een pieklocatie op het tweede niveau 
krijgen. 

7.4.3 Sectje overige lamps 

Deze sectie met de overige korte lamps, aangegeven in figuur 7. 7, is veruit 
de grootste sectie; meer dan 50% van de orders hebben enkel orderlijnen 
voor producten in dit gebied. Door de grootte zullen ook de horizontale 
afstanden een rol spelen in deze sectie. 

0 D 

Figuur 7. 6: Scenario A Lange Lamps 

Figuur 7.7: De sectie overigelampsin de nieuwbouw 

In scenario A zijn er 2044 statische grondlocaties, welke goed zijn voor 97% van de 
orderlijnen, en 256 pieklocaties voor het tijdelijke pickgebied. Dit tijdelijke piekgebied kan 
hiermee 1792 (langzaamlopende) SKU's herbergen. In het tijdelijke gebied zullen 
gemiddeld 80 orderlijnen per dag vallen. Dit betekent dat de ruim 250 pieklocaties 
ongeveer elke drie dagen opgeschoond zullen moeten worden om het concept te laten 
werken. 

In figuur 7.8 is het tijdelijke piekgebied rood omlijnd aan het rechter uiteinde van de 
sectie, zover mogelijk van het 1/0 punt, hier het sealplein, waar alle piekronden starten en 
eindigen; het aantal orderlijnen dat gemiddeld in de gangen van het tijdelijke gebied valt is 
namelijk lager dan het aantal orderlijnen dat in de andere gangen valt. 
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Figuur 7. 8: Sectie overigelampsmet tijdelijk piekgebied 

In scenario B hebben alle producten een statische pieklocatie en zal er tweedimensionaal 
gepiekt moeten worden; hiervoor zijn 2292 grondlocaties beschikbaar. De verticale 
pieksnelheid is 10 maal langzamer dan de horizontale (Jungheinrich 2006/ 2007); aangezien 
de tweede locatie zich op een hoogte van 1 m. 70 bevindt, zijn alle locaties op het onderste 
niveau binnen een horizontale afstand van 34 meter (naar boven en weer terug naar het 
grondniveau) sneller bereikbaar dan de locaties op het tweede niveau en de locaties binnen 
een horizontale afstand van 58 meter sneller bereikbaar dan de locaties op het derde 
niveau. Dit betekent dat 20 horizontale meters gelijk staan aan één verticale meter. 

De grootte van het gebied overige lamps is in scenario B hetzelfde als in scenario A, zoals 
geschetst in figuur 7.8. Verschil is dat er hier geen tijdelijk piekgebied is. In paragraaf 7.6 
zal er een logische zone-indeling voor deze sectie gemaakt worden aan de hand van de 
bespiegelingen over de vertikale afstanden in relatie tot de horizontale in combinatie met 
de uitkomsten uit paragraaf 7.5, congestie. 

7.4.4 Luminaires 

In figuur 7.8 is de sectie van de luminaires in de nieuwbouw weergegeven, waarbij de 
lichtblauwe stellingen weer de diepe stellingen zijn, waardoor er ook lange producten in 
passen. 

Figuur 7.8: De sectie luminaires in de nieuwbouw 

Van de luminaires worden in een periode veel meer verschillendeSKU's gevraagd dan dat er 
op een vast moment op voorraad zijn . Dit betekent dat het aantal SKU's en de verschillende 
SKU's vaak wisselen. Er zal hier bij het toewijzen van SKU's aan de statische pieklocaties 
goed bekeken moeten worden of een SKU daadwerkelijk structureel veel gevraagd wordt. 
Aangezien de gangen in deze sectie alleen aan de zijde van het middenpad open zijn, 
starten hier ook alle piekronden in het middenpad aan de linkerzijde van de sectie. 

In figuur 7. 9 is de situatie in het scenario B waarbij tot drie hoog gepiekt wordt 
weergegeven. Binnen de zone zal er nog bekeken moeten worden hoe omgegaan wordt met 
de zware producten; normaliter is dit bij de meeste SKU 's van de luminaires niet zo ' n 
probleem als bij de lamps. Toch zal er rekening moeten worden gehouden de 
uitzonderingsgevallen bij de allocatie van de individuele SKU's aan de locaties. De zwart 
omlijnde, lichtblauwe stellingen zijn de locaties voor de lange luminaires en alle overige 
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locaties zijn voor de overige luminaires. In totaal zijn er in scenario B 516 statische locaties 
voor de lange luminaires en 1392 voor de overige luminaires producten. 

In scenario A zal er wederom met een tijdelijk piekgebied in 
beide secties gewerkt moeten worden. Het aantal statische 
locaties zal in de sectie van de overige luminaires slechts 323 
bedragen en het floating piekgebied zal een capaciteit van 
1057 SKU's hebben die gepiekt worden uit 151 tijdelijke 
picklocaties. Gemiddeld zullen er in deze sectie 72 
orderlijnen per dag gepiekt moeten worden. De lange 
luminaires zullen 113 statische locaties hebben en het 
floating piekgebied zal een capaciteit van 413 SKU's hebben 
die gepiekt kunnen worden uit 59 picklocaties. Hier zullen 
gemiddeld 31 orderlijnen per dag gepiekt moeten worden. 

7.4.5 Samenvattjng 

Sectie # SKU's # Capaciteit # 
(Voorraad statische floated floated 
Aug. '06) pieklocs piekgebied pieklocs 

scen. A scen. A scen. A 
LaZK & LE 979 228 756 108 
LaLL & LaZL 266 168 112 16 
LaLK 3805 2044 1792 256 
LuLK & LuZK 1370 313 1057 151 
LuLL & LuZL 507 113 413 59 
Totaal 6933 2866 4130 590 
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Figuur 7. 9: Luminaires, scenario B 

#statische % Picks op 
grondlocs grondniveau 

scenario B scenario B 

336 84% 
184 99% 

2300 98%** 
464 70% 
172 72% 

3456 95%** 

Tabel 7.5: Samenvatting paragraaf 7.4 

* Aantal locaties in deze sectie bij scenario A van sectie LaZK & LE 
** Theoretische waarde, aangezien horizontale afstanden hier ook een rol spelen, een locatie op niveau 2 kan 
gunstiger zijn dan een verder weggelegen grond locatie, en dus de meest gevraagde artikelen niet per 
definitie een grondlocatie hoeven te hebben (zie ook paragraaf 7.4.3 ) 

Tabel 7.5 geeft de samenvatting van het aantal locaties in de twee scenario's van de 
verschillende secties. Ook is weergegeven hoeveel picks er plaats zullen vinden op het 
grondniveau als het uitgangspunt wordt gebruikt dat de grondlocaties altijd gunstiger zijn 
dan de locatie op niveau 1 en 2. Of dit daadwerkelijk zo is wordt in paragraaf 7.6 bekeken. 
Hier valt op dat het percentage theoretische grondpicks bij de lamps veel hoger ligt dan bij 
de luminaires. 

7.5 Congestie 
Om het proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen is het wenselijk ervoor te zorgen dat 
de kans op opstoppingen geminimaliseerd wordt. Per sectie wordt er daarom bekeken wat 
het maximaal te plaatsen orderlijnen is, zodanig dat er nog steeds in een proces zonder 
opstoppingen gewerkt kan worden. 

Aanname: Het is niet wenselijk dat er meer dan 2 voertuigen in één gang aan het werk 
zijn. Daarom zal het aantal orderlijnen zodanig verdeeld moeten zijn, dat het percentage 
van de tijd dat er drie (of meer) orderpiekers in een doodlopende gang aan het werk zijn 
maximaal 5% is en in een gang die aan twee kanten open is 10%. 

In Bijlage 10 staat de berekening waarbij met behulp van wachttijdtheorie (Senden, 2000) 
tot de maxima van het aantal orderlijnen is gekomen. In onderstaande paragrafen zijn de 
conclusies kort weergegeven. 

7.5.1 Sectje Lange Lamps 

In deze sectie zullen de meeste picks op het grondniveau plaatsvinden. Omdat dit gebied zo 
klein zijn de horizontale afstanden hier te verwaarlozen t.o.v. de verticale. Er zal bij de 
berekening van de tijd dat een orderpieker zich in een gang bevindt geen rekening 
gehouden worden met het wachten op replenishments. Enerzijds niet, omdat er 
aangenomen wordt dat een orderpieker geen andere orderpiekers in de weg zal gaan staan 
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en anderzijds omdat er later in het rapport gekeken gaat worden naar een oplossing om het 
wachten op replenishments bij fastmovers te minimaliseren. 

Het maximum aantal orderlijnen wordt berekend door de uitkomst uit de berekeningen 
m.b.v. de wachttijdtheorie te verminderen met het aantal orderlijnen dat correspondeert 
met de tijd waarbij locaties in een gang bezet zijn door replenishments, put-away 
activiteiten en volle pallet picks. 

Het maximale aantal orderlijnen per dag aan clusterpicks in doodlopende gangen in deze 
sectie is: 
465 orderlijnen - 4 (replenishments) - 16 (put-away) - 14 (full pallet picks) = 431 
orderlijnen/ dag 

Voor doorlopende gangen is dit: 
651 bezoeken- 4 (replenishments) - 16 (put-away)- 14 (full pallet picks) = 617 orderlijnen/ 
dag 

Aangezien deze sectie gemiddeld 267 orderlijnen per dag ontvangt aan clusterpicks, zal 
congestie hier geen probleem zijn, zelfs niet als er rekening gehouden wordt met de 
piekuren waar het zo'n 50% drukker kan zijn dan in de reguliere uren. 

7.5.2 Sectie Zwarelampsen LE producten 

Voor deze sectie wordt dezelfde berekening uitgevoerd: 

Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doodlopende gangen in sectie Zwaar & LE: 
407 bezoeken- 16 (replenishments)- 15 (put-away)- 7 (full pallet picks) = 369 orderlijnen/ 
dag 

Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doorlopende gangen in sectie Zwaar & LE: 
574 bezoeken- 16 (replenishments)- 15 (put-away)- 7 (full pallet picks) = 536 orderlijnen/ 
dag 

Hier worden gemiddeld ongeveer 1100 bezoeken per dag gebracht, dus er zal in deze sectie 
bij de toewijzing van producten rekening moeten worden gehouden met het aantal 
verwachte bezoeken per gang. 

7.5.3 Sectie overige lamps 

Deze sectie heeft 3805 verschillende SKU's en 2300 grondlocaties. De resultaten m.b.t. 
congestie staan ook hier weer beschreven in tabel 7.6. 

Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de put-away en full pallet picks verspreid zullen 
plaatsvinden. In werkelijkheid zullen locaties, vooral in deze sectie, minder willekeurig 
worden toegewezen; producten zullen eerder worden toegewezen aan locaties die dichter 
bij de in- en uitgang liggen, waardoor deze activiteiten meer drukte opleveren in de 
'gunstiger' gelegen gangen. Om te bepalen wat het exacte effect van dit verschijnsel is, 
zou er een simulatie van het geheel gedaan moeten worden. Dit valt echter buiten het 
kader van dit afstudeerproject. Wel kan het effect van een grotere drukte in de gangen 
bekeken worden: wanneer het in een doorlopende gang in deze sectie 50% drukker zou zijn 
door put-aways en full pallet picks, betekent dit dat er 33 i.p.v. 22 orderlijnen ten gevolge 
hiervan in deze gangen zullen vallen. Deze toename heeft als gevolg dat de kans op drie 
orderpiekers in een doorlopende gang 10,2% i.p.v. 10% en in een doodlopende gang 5,1% 
i.p.v. 5% wordt. Hieruit blijkt dat dit effect dusdanig marginale gevolgen heeft, dat het 
buiten beschouwing kan worden gelaten. 

7.5.4 Luminaires 

Op dezelfde manier de congestie berekenen zorgt voor de volgende aantallen bij 
luminaires. Ook deze resultaten staan beschreven in tabel 7.6. Het gemiddelde aantal 
orderlijnen dat per dag in de sectie luminaires overig zal vallen is 272 en voor de sectie 
lange luminaires is dit 100 orderlijnen. Omdat dit aantal lager is dan het aantal bezoeken 
dat aan een gang gebracht mag worden om congestie te voorkomen, zullen in het 
luminaires gebied normaal gesproken geen congestie problemen plaatsvinden. 
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7.5.5 Samenvattjng en conclus;e 

Sectie ft: 
Scenario 

Lomps 
Lang 

Lomps 
Zwaar& LE 

Lomps 
Overig 

Luminaires 
Lang 
Luminaires 
Overig 

Gemiddeld# 
orderlijnent dag 
( clusterpicks) 

267 

1098 

7445 

100 

272 

#gangen Gem.# 
picks per 
gang 

4 doodlopend 34 picks 
4 doorlopend 

2 doodlopend 275 picks 
2 doorlopend 

26 doodlopend 143 picks 
26 doorlopend 
5 doodlopend 20 picks 

1 0 doodlopend 27 picks 

PHILIPS 

Max # locatiebezoeken per 
dag per gang ter 
voorkoming van congestie 

416 (doodlopende gangen) 
602 (doorlopende gangen) 

369 (doodlopende gangen) 
536 (doorlopende gangen) 

424 (doodlopende gangen) 
609 (doorlopende gangen) 
351 (doodlopende gangen) 

336 (doodlopende gangen) 

Tabel 7. 6: Orderlijn limieten tegen congestie 

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat er in twee secties mogelijk problemen met 
betrekking tot congestie kunnen optreden, namelijk in de lamps secties zwaar & LE en 
overig. Echter, als er gekeken wordt naar het gemiddelde aantal picks per gang, dan kan zo 
geconcludeerd worden dat dit met enige vorm van spreiding te voorkomen is. Bij de 
allocatie van producten zal hier rekening mee gehouden worden . Hoe deze allocatie in zijn 
werk gaat, staat beschreven in paragraaf 7.6. 

7.6 Allocatie binnen secties 
In deze paragraaf zullen de verschillende secties in zones ingedeeld worden en wordt een 
algoritme beschreven waarmee de SKU's aan locaties toegewezen kunnen worden op basis 
van hun populariteit. Hierbij zal het aantal verwachte locatiebezoeken op basis van 
historische gegevens leidend zijn om een SKU toe te wijzen aan een locatie. De locaties 
zullen op basis van de afstand tot het beginpunt van een piekronde in een sectie 
gerangschikt worden op ligging. Ook wordt congestie meegenomen in het 
toewijzingsalgoritme. 

7.6.1 Dedkated starage 

Een randvoorwaarde van het Marc CS systeem is dat de statische locaties gekoppeld zijn 
aan de SKU's die zich hierin bevinden. Dat wil dus zeggen dat in scenario B alle SKU's een 
vaste, statische locatie hebben. Dit concept heet in de literatuur ook wel 'dedicated 
storage' 

Dedicated starage is een extreme vorm van class based storage, omdat elke locatie een 
enkele klasse representeert en er bij class based starage vaak gebruik wordt gemaakt van 
slechts drie of vier klassen (Van de Berg, 1998). Het nadeel is dat deze vorm meer 
onderhoud vergt dan class based storage, maar het voordeel is dat het zorgt voor een 
optimale indeling van de producten over de locaties. Het algoritme optimaliseert de 
toewijzing van de producten aan locaties; hoe dit werkt staat beschreven in paragraaf 7.6.2 

Aan deze dedicated starage strategie koppelt het WMS ook een vaste routing. In het 
systeem ligt vast op welke volgorde de locaties bezocht zullen worden. In praktijk zal dit 
voor de doodlopende gangen (het merendeel) betekenen dat er een soort van return 
strategie (Roodbergen en Petersen, 1999) gevolgd wordt. De piekers bepalen echter zelf de 
kortste route naar de volgende SKU , dus in de doorlopende gangen zullen zij een kortere 
weg nemen als het mogelijk is een gang aan de andere kant te verlaten. 

7.6.2 Toewjjzjngsalgodtme 

Het toewijzingsalgoritme is opgesteld als een LP probleem, wat op basis van het verwachte 
aantal locatiebezoeken voor een SKU en de ligging van de locatie, producten aan locaties 
toewijst. Hierbij wordt ook rekening gehouden met mogelijke congestie. Dit algoritme kan 
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per sectie toegepast worden om een optimale indeling voor de statische pieklocaties te 
bewerkstellen. 

Het algoritme is weergegeven in figuur 7.10 en de variabelendefinitie in figuur 7. 11. 

Doelfunctie 
n n 

Min I .LxuoJoi 
i=O }=0 

Doelfunctie: Het minimaliseren van het totaal van de af te leggen afstanden; deze functie minimaliseert het 
product van een toegewezen product aan een locatie met het rangnummer van de locatie en het aantal verwachte 
locatiebezoeken dat voor dit product aan de locatie gebracht moet worden . 

Randvoorwaarden 

S.t. Vk 
ij 

De som van het aantal verwachte bezoeken van de producten i op de locaties j in gangkis minder dan of gelijk 
aan het maximum aantal orderlijnen dat toegewezen kan worden aan een gang i.v.m. congestie. 

Xij E {0,1} 
Yik E {0,1} 

De variabelen X;i en Yik zijn 0 of 1. 

Vi,j 

V i 

Figuur 7. 10: Toewijzingsalgoritme voor SKU's aan locaties 

VariabelendefjnWe 

j 
k 

Constanten! Input 

0; 

X is 1 als product i is toegewezen aan locatie j 

Aantal producten, i= 1 ,2, ... , n 
Aantal locaties, j= 1 ,2 ... , n 
Aantal gangen k= 1 ,2 ... , n 

Het maximum aantal orderlijnen dat toegewezen kan worden aan 
gang k i.v.m. congestie (zie tabel 7.6) 
Het rangnummer van locatie j; des te hoger het nummer, des te 
minder gunstig de ligging van de locatie is 
Verwacht aantal orderlijnen, equivalent aan het aantal 
locatiebezoeken gekoppeld aan product i 

Deze is 1 als locatie j zich in gang k bevindt 

Figuur 7. 11: Variabelen en input voor toewijzingsalgoritme uit figuur 7. 10 

7.6.3 Sectie Zwarelampsen LE 

In deze sectie zijn, zoals beschreven in paragraaf 7.4, de locaties op grondniveau altijd 
gunstiger dan de locaties op niveau 2 en 3. In bijlage 11 is te zien dat het uitgangspunt is 
dat de piekronde start in het middenpad, dus de locaties aan het middenpad zijn over het 
algemeen gunstiger dan de locaties verder de gang in; als een locatie ver in een gang ligt, 
moet er namelijk ook weer teruggereden worden naar het middenpad, waardoor deze 
afstand eigenlijk dubbel afgelegd wordt. Het voorbeeld van de rangschikking van locaties 
op het grondniveau voor deze sectie, gebaseerd op de horizontale afstanden, is 
weergegeven in figuur 7 .12. Hierbij is ook rekening gehouden met het feit dat de locaties 
aan de rechterzijde van de sectie, het punt waar de piekronden starten, een gunstigere 
ligging hebben dan deze aan de linkerkant. 
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Alle niveaus hebben een capaciteit welke gelijk is aan 336 locaties. De grondlocaties zullen 
84% van de picks krijgen en het percentage orderlijnen op niveau 1 zal 12% bedragen en op 
niveau 2 slechts 4%. 

In scenario A zijn er zowel statische als dynamische 
grondlocaties: eerst zullen de producten aan de statische 
grondlocaties toegewezen worden, waarin een capaciteit is 
van 228 SKU's; de overige producten komen in het 
tijdelijke piekgebied te liggen. Deze toewijzing zal op 
dezelfde manier gebeuren als bij scenario B met het 
verschil dat er een beperkter aantal toe te wijzen locaties 
is. Het percentage picks in het tijdelijke gebied zal 
gemiddeld 24% bedragen en de overige 76 % kan dus vanuit 
de 'statische' grondlocaties gepiekt worden. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~I 
N N 

Techn. 

ruimte 

N N N N 

Figuur 7.12 : Rangschikking locaties in sectie zwaar en LE 

7.6.4 Sectie Lange lomps 

Doordat in deze zone de meeste producten een statische grondlocatie hebben en er geen 
congestieproblemen zullen plaatsvinden (zie paragraaf 7.5), is de toewijzing hier vrij 
simpel en doet het LP-algoritme niet meer dan een sorteerslag maken. Bij de rangschikking 
hoeft alleen rekening te worden gehouden met het aantal verwachte locatiebezoeken per 
SKU en de ligging van de locatie. Doordat deze sectie maar 4 gangen beslaat, zal de 
rangschikking van locaties gebaseerd zijn op de ligging t.o.v. het middenpad en zal de 
horizontale afstand verder geen rol spelen; d.w.z. dat alle locaties die in deze sectie even 
ver van het middenpad afliggen even hoog in rangschikking staanO. Hier zijn de 
grondlocaties wederom gunstiger dan de locaties op hoogte. De toewijzing zal bij beide 
scenario's op dezelfde manier in zijn werk gaan. 

7.6.5 Sectie lomps overig 

Zoals beschreven in paragraaf 7.4 spelen in deze sectie zowel de horizontale als verticale 
afstanden een rol. Ook is in deze sectie een congestierisico (paragraaf 7.5). Het 
uitgangspunt is wederom dat de piekronden starten in de middengang. 

In scenario A wordt er alleen van de grondlocaties gepiekt. De grondlocaties kunnen worden 
toegewezen op basis van alleen de horizontale afstanden vanaf het startpunt op het 
middenpad (zie Bijlage 11 ). Alle niet toegewezen SKU's zullen plaatsnemen in het tijdelijke 
pickgebied. Het percentage picks in het tijdelijke piekgebied zal gemiddeld 3 % bedragen 
en de overige 97% kan dus vanuit de 'statische' grondlocaties gepiekt worden. 

Voor scenario B zal elke SKU een statische pieklocatie krijgen en spelen dus ook de 
verticale afstanden een rol. Zoals beschreven in paragraaf 7.4 is de verticale snelheid 20 
maal langzamer dan de horizontale snelheid, wat betekent dat voor een piek op het 
grondniveau 34 meter afgelegd kan worden, voordat het interessanter is om een product 
van een locatie op niveau 1 te pieken en het afleggen van 58 horizontale meters, duurt 
even lang als de beweging naar het tweede niveau. Op deze manier (horizontale afstand + 
20 maal verticale afstand) kan voor iedere locatie berekend worden wat het aantal meters 
is vanaf het punt in het middenpad waar de orderpieker vandaan komt en een rangschikking 
van de locaties gemaakt worden. 

Een bijkomend voordeel van dit algoritme is dat het meer orderlijnen accepteert in de 
doorlopende gangen boven het middenpad, omdat hier de congestienorm wat hoger ligt. In 
praktijk zal ook blijken dat als een piek de laatste van de ronde blijkt te zijn, deze beter in 
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een gang aan de bovenkant kan plaatsvinden, aangezien deze gangen dichter bij het 
eindpunt van de ronde (het sealplein) liggen. 

7.6.6 Sectie Luminaires 

Deze sectie is vergelijkbaar met de sectie zware lamps; ook hier is een piek uit een 
grondlocatie altijd gunstiger dan een piek op een hoger niveau. Het verschil is dat hier geen 
congestieproblemen verwacht worden. De toewijzing zal bij scenario A ook hier bestaan uit 
een toewijzing van SKU's uit de statische locaties en de niet toegewezen SKU's worden 
boven het tijdelijk piekgebied geplaatst. 

Bij scenario B zullen de producten weer op basis van horizontale afstanden t.o.v. het 
inkomende punt op het middenpad (Bijlage 11) gerangschikt worden. 

7. 7 Overige overwegingen 
Na de toewijzing van de SKU's aan de zones, zal de efficiency nog verder vergroot kunnen 
worden door rekening te houden met een aantal factoren bij het toewijzen van de SKU's 
aan de locaties. Deze factoren zullen in deze paragraaf beschreven worden. 

7.7.1 Correlatie 

Behalve de populariteit van de locaties, zal er ook gekeken moeten worden naar de 
ordercorrelatie tussen SKU's; het kan veel tijdwinst opleveren om SKU's die vaak samen 
besteld worden een locatie bij elkaar in de buurt te geven. Deze correlatie behoeft niet 
alleen bij SKU's binnen zones geanalyseerd te worden, maar dit kan ook bij producten die 
in verschillende zones liggen een voordeel opleveren. Zo zou je bijvoorbeeld een product 
dat een grondlocatie in zone A heeft en vaak samen gevraagd wordt met een product dat 
een locatie in een zone op een hoger niveau heeft boven elkaar kunnen leggen. Met deze 
maatregelen kun je de afstanden aanzienlijk verkorten. Gecorreleerde orderpatronen 
worden in de literatuur door een aantal auteurs beschreven; zo wordt een in deze situatie 
bruikbare regel gepresenteerd door Frazelle en Sharp (1989), waarmee gecorreleerde 
producten eenvoudig geïdentificeerd kunnen worden in een historische order set. 

7.7.2 Onderhoud 

Doordat het aantal verschillende SKU's groot is, zullen de (vraag)karakteristieken 
veranderen en zal de indeling na een tijd niet meer optimaal zijn als deze niet 
onderhouden wordt. Aanbevolen wordt dan ook om periodiek te analyseren welke 
veranderingen moeten plaatsvinden om de opslag zo efficiënt mogelijk in te delen. 
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8 Evaluatie subsystemen 

In dit hoofdstuk zal allereerst geanalyseerd worden op welke gebieden er in de subsystemen 
nog verbeteringslagen gemaakt kunnen worden en vervolgens uitgewerkt worden. 

8.1 Evaluatie verbetergebieden 
In dit rapport is er onder opgestelde randvoorwaarden een orderpieksysteem ingericht dat 
aan alle eisen voldoet. Randvoorwaarden zijn er vooral op het gebied van materieel, 
informatiesystemen en fysieke transformatie. De inrichting en specificaties hebben vooral 
plaatsgevonden op het gebied van de operationele en opslagstrategieën. Als men kijkt waar 
nog winst te behalen valt hierin, blijkt dit vooral te liggen op het terrein van de 
replenishments (zie ook Bijlage 12). In het piekproces blijkt het wachten op replenishments 
op dit moment te zorgen voor 12% van de totale piektijd. Als het mogelijk is om deze 
wachttijden op replenishments te verminderen of te voorkomen zou dit een grote efficiency 
winst kunnen bewerkstelligen. De mogelijkheden om hier verbeteringen aan te brengen zijn 
beschreven in paragraaf 8.2. 

8.2 Replenishments 
Uit analyse blijkt de gemiddelde wachttijd op een replenishment in de huidige situatie 
ongeveer 3,80 minuten te zijn. Deze wachttijd bestaat uit het ontvangen van een 
spoedorder tot replenishment door een truckrijder, het halen van de bij te vullen pallet en 
het bijvullen van deze pallet in de locatie. Er zullen hier een aantal maatregelen besproken 
worden om dit efficiency verlies te reduceren. 

8.2.1 Replenishmentniveaus 

Een andere optie om de wachttijden te verkleinen is het verhogen van de 
replenishmentniveaus. Dit is de ondergrens van het aantal dozen dat op een pallet 
aanwezig mag zijn. M.a.w.: als het aantal dozen onder deze grens komt, zal er een 
replenishment afgeroepen worden. In de huidige situatie ligt dit niveau op 0, wat betekent 
dat een replenishment een grote kans op wachten oplevert. Door het replenishnmentniveau 
te verhogen, wordt de kans dat er te weinig op een pallet staat op het moment dat een 
pieker hier arriveert en dus moet wachten op de replenishment verlaagd. 

Het grote voordeel hiervan is dat de wachttijd in een aantal gevallen vervalt, aangezien de 
kans dat een orderpieker te weinig dozen aantreft verkleind wordt. Deze besparing op 
wachttijd kan alleen bereikt worden onder de volgende voorwaarden: 

Het replenishment niveau zal op één laag dozen gezet moeten worden 
Het verhogen van de replenishment niveaus zal alleen op de grondlocaties mogelijk 
zijn, aangezien alleen hier ruimte in de locaties is om een laag dozen bovenop de 
volle pallet de plaatsen 
Ook zal er op SKU-niveau gelet moeten worden dat de ruimte voldoende is om een 
extra laag dozen te plaatsen 
Het gemiddelde aantal picks per orderlijn voor een betreffende SKU zal minder dan 
een 'laag ' dozen moeten zijn, omdat er anders alsnog gewacht zal moeten worden 
Indien het zware dozen betreft, is het niet wenselijk dat ze vaker dan nodig getild 
moeten worden, dus hierbij lijkt omstapelen geen goede oplossing 

Deze oplossing heeft ook een aantal nadelen: 
De truckrijder moet dozen omstapelen, wat tijd kost. 
De truckrijder moet de lege pallet weghalen, wat normaal door een orderpieker 
gedaan wordt terwijl hij aan het wachten is. 
De truckrijder moet afstappen en iets anders dan zijn gebruikelijke taken . Dit zou 
voor veel verzet en motivatieverlies kunnen zorgen. Een korte inventarisatie leerde 
ook dat truckrijders geen voorstander van dit plan zijn. 
Het voordeel van de automatische check op de voorraadhoogtes, een automatische 
vorm van cycle counting, valt weg. 
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De vraag is uiteindelijk of de tijdwinst opweegt tegen de menselijke factoren. De 
gemiddelde tijdwinst kan bepaald worden: In de huidige situatie is de gemiddelde wachttijd 
op een replenishment 3,80 minuten (228 s. ). Het aantal dozen dat per orderlijn gepiekt 
wordt is 4,5. Dit betekent dat er bij een replenishment niveau van 0 dozen, in 78% van de 
gevallen gewacht zou moeten worden. Het gemiddelde aantal dozen per laag is 15, dit 
betekent dat er gemiddeld tussen de 10 en de 14 dozen omgestapeld zal moeten worden. 
De besparing per replenishment zal daarom gemiddeld liggen op: 

228 s. * 78% (besparing wachttijd) - 12 dozen * 5 s. (omstapelen dozen) -
30 s. (verwijderen lege pallet) = 88 s. 
Dit komt dus neer op een verlaging van de wachttijd met 39% 

Aangezien de nadelen binnen de organisatie als groot worden ervaren, zullen zij de 
afweging moeten maken of ze deze efficiency besparing voldoende groot vinden . 

8.2.2 VeiUgheidsvoorraad d.m.v. een extra pallet 

Een pallet veiligheidsvoorraad op een pieklocatie kan gerealiseerd worden door een aantal 
SKU's een dubbele locatie te geven of door doorrolstellingen of push-back racks op de 
grondlocaties te maken. 

Een push-back rack zorgt voor last-in first-out concept door pallets achter elkaar op te 
slaan. Als er een pallet leeg is, wordt de volgende pallet door het mechanisme naar voren 
geduwd. Het aanvullen gebeurd ook van de voorkant door de andere pallet(s) naar achteren 
te drukken (Tompkins, et al., 2003). 

Een pallet flow rack, ofwel doorrolstelling, is een stelling waarbij de pallets d.m.v. 
rolbanen vanzelf doorschuiven als een lege pallet wordt weggenomen. Het hoofddoel van 
zo'n rack is om gelijktijdig een hoge doorzet en opslag dichtheid te hebben (Tompkins, et 
al., 2003). Het voordeel van doorrolstellingen is dat altijd de eerste pallet leeg gepiekt kan 
worden (FIFO) en er vervolgens, zonder enige afstand te overbruggen, verder gegaan kan 
worden met de pallet veiligheidsvoorraad. Een nadeel kan zijn dat je altijd slechts aan één 
zijde kan pieken, het voordeel t.o.v. een push-back rack is echter dat je niet van dezelfde 
kant hoeft aan te vullen en pieken. 

Het voordeel van dubbele locaties is, behalve dat er geen extra investeringskosten mee 
gemoeid zijn, dat er uit de tweede locatie gepiekt kan worden op het moment dat er 
iemand al bezig is met het pieken uit de eerste en dat er naar de tweede locatie gereisd 
kan worden op het moment dat de eerste leeg is. Dit zijn echter slechts theoretische 
voordelen, aangezien het WMS, Marc, slechts 1 locatie per SKU als statische pieklocatie kan 
aanmerken en dus niet twee piekers naar een verschillende locatie sturen of een order 
pieker naar de tweede locatie sturen als de eerste leeg is. Hierdoor hebben dubbele 
locaties geen besparingen t.o.v. één pieklocatie per SKU. Als men deze opties op een rij 
zet, is duidelijk dat de meeste voordelen met een doorrolstelling te behalen zijn als er 
gekozen wordt voor het houden van een pallet veiligheidsvoorraad, zoals te zien is in tabel 
8.5. 

WMS mogelijkheid 
Piekconcept 
Replenishments 
Investeringskosten 

Dubbele locatie 
- (Nee) 
+ (FIFO) 
+ 
+ (Nul) 

Push-back rack Doorrolstelling 
+ (Ja) +(Ja) 
- (LIFO) + (FIFO) 
- (Voorkant) + (Achterkant) 

Tabel 8. 5: Keuze methode veiligheidsvoorraad 

Het nadeel van het houden van een pallet veiligheidsvoorraad is het verlies van een 
picklocatie. De doorrolstellingen kunnen alleen gebruikt op de grondlocaties, omdat er bij 
deze locaties rekening gehouden is met extra ruimte en hier over het algemeen de 
snelstlopende producten, waarbij het meer rendabel is, zullen staan. 
Het verlies van een grondlocatie door het plaatsen van een doorrolstelling heeft als nadeel 
dat er een andere SKU verplaatst zal moeten worden naar een hoger niveau en, bij een 
kleine capaciteit, zal er dan ook weer een SKU van niveau 1 naar niveau 2 en één van 
niveau 2 naar niveau 3 verplaatst moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat bij het pieken 
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van dozen van deze SKU's een langere piektijd benodigd is per orderlijn. Om de juiste 
afweging te maken zal er per doorrolstelling bekeken moeten worden wat er bespaard 
wordt door het verdwijnen van de wachttijd op een replenishment verminderd met de 
extra tijd veroorzaakt door het verplaatsen van de pieklocaties van een SKU's naar een 
hogere locatie. Het operationele optimum zal per sectie liggen bij de configuratie die in 
totaal de grootste tijdwinst oplevert . Er zal echter ook rekening moeten worden gehouden 
met de kosten van dit materieel; een extra doorrolstelling kan dusdanig weinig tijdwinst 
opleveren dat het niet meer rendabel is om deze te plaatsen. 

Aannamen 
In de huidige situatie is de gemiddelde wachttijd op een replenishment 3,80 
minuten . Dit wordt ook hier als uitgangspunt genomen. 
De kosten van een doorrolstelling bedragen ongeveer €625,- voor twee 
palletplaatsen, een dubbele locatie dus (Jungheinrich, 2006/2007). Dit is op 
jaarbasis bij een afschrijvingsperiade van 10 jaar, de gebruikelijke periode 
voor stellingen, €62,50 
Het uurtarief van een orderpieker bedraagt €25,-. 

Er kan nu per sectie berekend worden wat het optimale aantal doorrolstellingen is. 

Zwaar en Kort 
Aangezien er bij scenario B tot maximaal drie hoog gepiekt kan worden en het aantal 
pieklocaties bij het pieken op drie hoog net toereikend zal zijn op een piekmoment in de 
voorraad, is er in deze sectie geen optie om producten dubbele locaties te geven in de 
vorm van bijvoorbeeld andere stellingen. Bij scenario A is het uitgangspunt dat het 
tijdelijke piekgebied zo klein mogelijk moet zijn, dus hier is het ook niet wenselijk om 
producten dubbel te plaatsen. 

Lange producten, lamps 
In deze sectie bestaat een orderlijn gemiddeld uit 3,8 dozen, wat betekent dat er in 73,6 % 
van de gevallen gewacht zal moeten worden op een replenishment. Als de kosten van de 
doorrolstellingen worden meegenomen en deze afgetrokken worden van de besparing op 
loonkosten ligt het economische optimum op 59 doorrolstellingen, wat een besparing van 
32,5 uur per maand bewerkstelligt. De terugverdientijd bedraagt dan ongeveer 3,8 jaar. 
Deze 32,5 uur betekent op jaarbasis een besparing van ongeveer 10000 euro. 

Lamps Overig 
In deze sectie bestaat een orderlijn gemiddeld uit 4 dozen, wat betekent dat er in 75% van 
de gevallen gewacht zal moeten worden op een replenishment. Als de som van de 
besparingen door het wegnemen van de wachttijd wordt verminderd met de extra tijd 
benodigd voor het pieken van producten die een niveau hoger gepiekt moeten worden, 
komt er een besparing uit van bijna 61 uren op maandbasis bij een aantal van 232 
doorrolstellingen. Als echter de kosten van de doorrolstellingen worden meegenomen en 
deze afgetrokken worden van de besparing op loonkosten ligt het economische optimum op 
109 doorrolstellingen, wat een besparing van 47,35 uur per maand bewerkstelligt. De 
terugverdientijd bedraagt dan ongeveer 4,8 jaar. Deze 47,35 uur betekent op jaarbasis een 
besparing van ongeveer 14200 euro. 

Luminaires 
In deze sectie is het niet rendabel om doorrolstellingen te plaatsen. De capaciteit is hier 
dusdanig klein, dat er meer producten in het tijdelijke piekgebied komen te staan en dat er 
bij het verlies van een grondlocatie twee producten een niveau hoger komen te liggen. 
Daarbij is het aantal orderlijnen in deze sectie dusdanig laag dat de efficiency voordelen 
marginaal zijn. 

8.2 .3 Conclusie t.a.v. replenishments 

Aanbevolen wordt om voor zowel de sectie lange lamps als de sectie overige lamps 
doorrolstellingen te gaan gebruiken om wachttijden op replenishments te elimeneren. 

Voor de sectie lamps lang betekent dit een terugverdientijd van 3,8 jaar en een besparing 
op jaarbasis van ongeveer 10000 Euro; voor de sectie overige lamps betekent dit een 
terugverdientijd van ongeveer 4,8 jaar en een besparing van 14200 euro. 
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9 Evaluatie algemene prestaties 

In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht van de financiële situatie van het project gegeven 
worden. Vervolgens wordt de efficiency van beide scenario's door de nieuwe, theoretische 
productiviteit te bepalen, deze te vergelijken met de huidige situatie en ten slotte worden 
beide scenario's zowel kwalitatief als kwantitatief vergeleken. 
In paragraaf 9.4 wordt nog geëvalueerd of de kwaliteit in de nieuwe situatie zal 
veranderen . 

9. 1 Algemene financiële situatie project 
Per 1 juli 2007 vervalt het huurcontract welk afgesloten is ten tijde van het afsluiten van 
de sales en leaseback constructie betreffende het distributiecentrum te Acht. De huurprijs 
in een nieuw huurcontract blijkt veel hoger te liggen dan deze was. Daarbij zullen er ook 
onderhoudsinvesteringen gedaan en beveiligingskasten gemaakt moeten worden om zaken 
zoals vergunningen en dergelijke opnieuw op orde te krijgen. 

Als dit vergeleken wordt met de situatie waarin Philips intrek neemt in een nieuw 
distributiecentrum in de buurt van Eindhoven airport, dan blijkt de huur weliswaar hoger 
dan in de situatie voor 1 juli 2007, maar lager dan het afsluiten van een nieuw huurcontract 
in het huidige DC. Verder blijken de energiekosten lager te zijn en hoeven er geen extra 
beveiligins- en onderhoudskosten gemaakt te worden. Beide scenario's zijn weergegeven in 
tabel 9.1. 

Financiële {actor Situatie DC Acht per Situatie DC Eindhoven 
11712007 Airport 

Nieuw huurcontract ++ + 
Energiekosten ± -
Beveiligingskasten + -

Onderhoud + -
Exploitatie » -15% - 15% 

... 
Tabel 9. 1: Fmanoele factoren meuwbouwproJect 

Al deze kosten zijn geraamd en het blijkt dat er bij verhuizing naar het DC bij Eindhoven 
Airport ongeveer 15% productiever gewerkt moet worden om op hetzelfde kostenniveau te 
blijven als in de situatie voor 1 juli 2007. Als er gekozen zou zijn om in Acht te blijven zou 
deze productiviteitswinst nog vele malen hoger moeten liggen om op hetzelfde 
kostenniveau te blijven. 

9.2 Efficiency scenario's 
9.2.1 Bepaling productiviteit scenario's 

In tabel 9.2 is op basis van Bijlage 12 en 13 de efficiency van de verschillende scenario's. 
Dit is gedaan door een opsplitsing te maken van alle werkzaamheden van een orderpieker in 
een gemiddelde pickronde. Op basis daarvan is het theoretische aantal orderlijnen dat een 
orderpieker kan afhandelen in een bepaalde tijd afgeleid. In Bijlagen 12 en 13 is deze 
uitwerking van werkzaamheden te zien voor de huidige situatie en de twee uitgewerkte 
scenario's. De theoretisch bepaalde waarde in de huidige situatie is vergeleken met de 
huidige norm, die praktisch toegepast wordt en haalbaar blijkt, en het relatieve verschil 
tussen deze theoretisch bepaalde waarde en daadwerkelijk toegepaste norm is ook 
meegenomen in de waardes die voor de twee scenario's bepaald zijn. 

Als de resultaten bekeken worden, valt op dat scenario B, waarbij gepiekt wordt op hoogte 
en elke SKU een statische locatie heeft, het meest efficiënt is met een productiviteitswinst 
van 14,5% ten opzichte van de huidige situatie. Er moet hier wel opgemerkt worden dat 
hier puur naar de productiviteit van het orderpicken, dus het pieken van de dozen uit de 
locaties, gekeken is en alle overige activiteiten niet zijn meegenomen. De beschreven 
kosten zijn hier ook alleen de theoretische personeelskosten die direct gerelateerd zijn aan 
het orderpicken. De theoretische besparing bij uitvoering van scenario B is ongeveer 
160.000 Euro (4 FTE's) ten opzichte van de huidige situatie. 
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De grote besparingsfactor t.o.v. de huidige situatie zijn de afstanden; deze zijn een stuk 
korter geworden door het sterk verkleinde oppervlakte van het nieuwe magazijn. Er is 
d.m.v. een gevoeligheidsanalyse bekeken wat de invloed is van langere afstanden tussen 
locaties: het blijkt dat een verlenging van de afstanden met 10% voor een 1,2 % lagere 
productiviteit zorgt. 

Uitgangspunten 
Kosten medewerker 40000 Euro/ jaar 
operatie 
Aantal orderlijnen/ jaar 1106172 Orderlijnen per jaar 
Dagen/ jaar 250 

Basecase (huidige situatie) 
Productiviteit 

Theoretisch 145 orderlijnen/ fte/ dag (8 
hr) 

Norm 140 orderlijnen/ fte/ dag (8 
hr) 

Benodigd personeel 31,6 FTE's 
Kosten 1264197 Euro 

Scenario B 
Productiviteit 

Theoretisch 166 orderlijnen/ fte/ dag (8 
hr) 

Norm 160 orderlijnen/ fte/ dag (8 
hr) 

Verbetering t.o.v. basecase 14,5 % 
Benodigd personeel 27,6 FTE's 
Kosten 1104268 Euro 

Scenario A 
Productiviteit excl. 

Theoretisch 173 orderlijnen/ fte/ dag (8 
hr) 

Norm 167 orderlijnen/ fte/ dag (8 
hr) 

Let-up/ let-down 345 orderlijnen/fte/dag (8 
hr) 

# orderlijnen per dag temp. 293 orderlijnen per dag 
#moves (2 maal ols) 586 orderlijnen per dag 
Verbetering t.o.v. basecase 12 % 
Benodigd personeel 28,2 FTE's 
Kosten 1127529 Euro 

Tabel 9.2: Productiviteitsvergelijking verschillende scenario ' s 

9.2.2 Vergelijking scenario's 

Zoals in tabel 9.2 weergegeven is, is het scenario waarbij tweedimensionaal gepiekt wordt 
met statisch klaarzetten het meest efficiënt. Dit verschil komt vooral doordat er statisch 
klaarzetten geen extra bewegingen hoeven te worden gemaakt voor het klaarzetten en 
terugzetten van pallets van te pieken SKU's. Een ander nadeel van dynamisch klaarzetten is 
dat het een veel complexere planning vergt, welke snel toeneemt naarmate er meer SKU's 
dynamisch klaargezet moeten worden. Nadeel van statisch klaarzetten is dat het iets meer 
ruimte zal kosten, omdat je een groter aantal statische pieklocaties hebt. Ook zal men bij 
dit scenario moeten accepteren dat de pieker omhoog moet om de producten gepiekt te 
krijgen. 
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9. 3 Opbrengsten 
Op basis van de samenstelling en hoeveelheid orderlijnen van het voorgaande jaar 
(september 2005 - september 2006) kan een inschatting gemaakt worden wat de 
opbrengsten per zone zullen zijn in het nieuwe magazijn voor scenario B. Dit is samengevat 
in tabel9.3, de uitgebreide berekening en tarieven zijn te vinden in Bijlage 14. 

Sectie Zone Opbrengsten (EUR) 
Lamps Zwaar & LE Niveau 1 458217 14,3 % 

Niveau 2 45822 1,4 % 
Niveau 3 5091 0,2 % 

Totaal Zwaar & LE 509131 15,9 % 
Lange Lomps 149422 4,7 % 
Overige Lamps (LaLK) 10% FM 1753903 54,7 % 

15% MM 543463 17,0 % 
21% SM 135866 4,2 % 
54% rest 37054 1,2 % 

Totaal Overige lomps 2470286 77,1 % 
Luminaires Overig Niveau 1 43936 1,4 % 

Niveau 2 11139 0,3 % 
Niveau 3 6807 0,2 % 

Totaal Luminaries overig 61882 1,9 % 
Luminaires Lang Niveau 1 8809 0,3 % 

Niveau 2 2553 0,1 % 
Niveau 3 1404 0,0 % 

Totaal Luminaires Lang 12767 0,4 % 
Totaal Box Picks 3203488 100,0 % 

Tabel 9.3: Opbrengsten per zone 

Wat opvalt, is dat veruit het grootste deel van de opbrengsten moeten komen uit het 
gebied overige lamps en dan voornamelijk uit de zone met de 'A SKU's', de fastmovers. 
Verder moet er opgemerkt worden dat het naast elkaar leggen van de opbrengsten en de 
kosten uit paragraaf 9.2 geen relevante conclusies oplevert aangezien de beschreven kosten 
slechts een deel van de totale kosten beschrijft. 

9.4 Evaluatie kwaliteit 
In hoofdstuk 2, de opdrachtdefinitie, staat beschreven dat de kwaliteit minimaal hetzelfde 
moet blijven als in de huidige situatie. Er is echter in dit rapport vooral gefocust op een 
optimale inrichting en niet op het verbeteren van de kwaliteit. Dit hoeft overigens niet te 
betekenen dat de kwaliteit van de huidige situatie in de nieuwe situatie achteruit zal gaan. 
De belangrijkste veranderingen die consequenties voor de kwaliteit kunnen hebben, zullen 
in deze paragraaf besproken en geëvalueerd worden. Eerst zullen er een aantal algemene 
veranderingen besproken worden en vervolgens zal er per scenario geëvalueerd worden wat 
het gevolg is voor de kwaliteit. 

Allereerst kan er geconstateerd worden dat er systeemtechnisch weinig veranderd: er zal 
op dezelfde manier, d.m.v. RF (radiofrequentie) scannen, gepiekt worden en hiervoor zal 
hetzelfde WMS de aansturing doen. De controle ter plaatse d.m.v. het scannen van locaties 
en producten blijft dus hetzelfde. 

De volgende algemene veranderingen kunnen wel een impact hebben op de kwaliteit: 
Het integreren van subprocessen, zoals OBI en het pieken via de Piek-ta
belt (PTB) (zie Bijlage 3) zorgen voor een vereenvoudiging, omdat er zo 
slechts maar één hoofdproces is. Er is al gebleken dat het weghalen van de 
PTB een positieve invloed heeft gehad op de klantenklachten, dus de 
verwachting is dat het vereenvoudigde proces een betere kwaliteit tot 
gevolg heeft 
Er zal in het nieuwe magazijn niet meer met blokstapelingen, dit is het op 
elkaar stapelen van pallets, gewerkt worden. Doordat alles hier in racks 
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gezet moet worden, zijn pallets beter traceerbaar door het systeem en 
zullen er minder fouten gemaakt worden 
Het nieuwe magazijn wordt qua oppervlakte ongeveer zeven maal kleiner 
dan het huidige magazijn en zal daardoor veel overzichtelijker dan het 
huidig magazijn, wat bestaat uit een uitgestrekte aaneenschakeling van 
aparte hallen 
Door deze grote oppervlakte wordt er in het huidige magazijn met grote 
dropzones, tussenlocaties, gewerkt, waarin de voorraad snel kan gaan 
'zweven'. In het nieuwe magazijn zal er met kleinere dropzones gewerkt 
worden, welke veel overzichtelijker en beter te onderhouden zijn 

Als de twee scenario's geëvalueerd worden, kan er gezegd worden dat scenario A de 
grootste verandering t.o.v. de huidige situatie is, doordat er in dit scenario met een 
tijdelijk piekgebied gewerkt wordt. Aangezien dit extra planning en bewegingen met zich 
mee brengt, verhoogd dit de kans op fouten. 

Scenario B heeft als grote verschil t.o.v. de huidige situatie dat er op hoogte gepiekt zal 
gaan worden. Mogelijk gevaar hierbij is dat het onduidelijker is welke locatie er bedoeld 
wordt. Een duidelijke locatie aanduiding en afbakening is hierbij aan te bevelen. 

Concluderend kan gezegd worden dat de algemene veranderingen eerder een positieve 
impact zullen hebben dan een negatieve. Als de scenario's naast elkaar gelegd worden, 
lijkt scenario B minder kwaliteitsproblemen op te gaan leveren dan scenario A. 
Algemeen kan aanbevolen worden dat een duidelijke locatie aanduiding en afbakening van 
processen en locaties (ook dropzones, lanes, rijpaden, e.d.) de kwaliteit ten goede kan 
komen. Een manier om dit te realiseren is werken volgens de '55' methodologie, 
beschreven door Hirano (1995) in '5 Piltars of the Visual Workplace'. 
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1 0 Conclusies en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek naar 
procesoptimalisatie in de nieuwbouw van DC Brabant, locatie Acht, uiteengezet worden. 

10.1 Conclusies 
De onderzoeksvraag is in hoofdstuk 2 als volgt gedefinieerd: 

"Hoe kan RDC Acht haar piekproces in het nieuwe gebouw zodanig inrichten, zodat er zo 
efficiënt mogelijk gewerkt kan worden met behoud van minimaal dezelfde kwaliteit?" 

Om deze vraag te beantwoorden is er gekozen voor een aanpak gebaseerd op het model van 
Yoon en Sharp (1995 en 1996). Dit model beschrijft een gestructureerde aanpak voor het 
ontwerp van een orderpiek systeem; het ontwerp zal zich daarom ook toespitsen op het 
orderpicken, aangezien dit ook de belangrijkste functie van dit distributiecentrum is. 

De belangrijkste management consideraties als input van het ontwerp zijn het gegeven dat 
de afmetingen en vorm van het nieuwe magazijn al bekend zijn en dat automatisering van 
processen geen optie is. 

10.1.1 Product en orderdata analyse 

Na een grondige analyse van de product en orderdata bleek dat een indeling op basis van 
fysieke karakteristieken het meest voor de hand ligt. Er ontstaat een clustering van de 
productgroepen die tot het lamps segment behoren en een clustering van de producten die 
tot de luminaires behoren, op de profielen na, welke als aparte groep behandeld wordt. 
Binnen de clusters blijkt de correlatie tussen de productgroepen dusdanig hoog, dat deze 
niet losgetrokken kunnen worden. Wel moet er rekening worden gehouden met de fysieke 
eigenschappen, zodat er niet omgestapeld behoeft te worden tijdens de pickrondes. Een 
andere conclusie is dat de LE-producten, behorend tot het lamps segment, gezien hun 
onderlinge correlatie het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar behoren te liggen. 

10.1.2 Spedficatje processen 

Met behulp van Gudehus (1973) is via een eliminatie aan de hand van de randvoorwaarden 
en mogelijkheden bekeken welke procesmogelijkheden er zijn. Er kwamen uiteindelijk 
twee alternatieven uit de bus: in het eerste alternatief (scenario A) wordt er alleen vanaf 
de grondlocaties gepiekt. De fastmovers hebben hier statische locaties en de slowmovers 
worden als ze nodig zijn (dynamisch) klaargezet in een tijdelijk pickgebied. 

Het tweede alternatief (scenario B) gaat uit van tweedimensionale voortbeweging, 
waardoor alle producten een statische pieklocatie kunnen krijgen. Consequentie is dat een 
deel op hoogte gepiekt zal moeten worden. 

10.1.3 Specificat;e subsystemen 

In het opslaggebied blijken er vier secties (6350 locaties) met diepe stellingen nodig te zijn 
om de voorraden benodigd om te voldoen aan de jaarvraag te kunnen opslaan. 

Bij de inrichting van het piekgebied op basis van orderlijnen werden de volgende punten 
geconcludeerd: 

In de sectie lamps overig en lamps 'zwaar en LE' moet er rekening worden 
gehouden met congestie, in de overige secties worden geen problemen 
verwacht 
Bij de analyse van de piekrondes bleek dat van alle lamps orders 51 % alleen 
orderlijnen heeft in het gedeelte met overige lamps 
In de sectie lamps lang hoeft er maar tot twee hoog gepiekt te worden 
Dit geldt in theorie ook voor de overige lamps; in praktijk blijkt echter dat 
de horizontale afstanden een dusdanige rol spelen dat sommige locaties op 
drie hoog gunstiger zijn dan andere grondlocaties of locaties op niveau 
twee 
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In de alle secties is er een tijdelijk piekgebied nodig als er alleen vanaf de 
grond gepiekt wordt, zoals de bedoeling is volgens scenario A 
Marc maakt gebruik van 'dedicated storage' voor de statische locaties 
Voor de allocatie wordt een algoritme voorgesteld welk op basis van het 
verwachte aantal orderlijnen per SKU en een rangschikking van de locaties 
op basis van hun ligging t.o.v. het startpunt in de middengang van de sectie 
producten toewijst. Ook houdt dit algoritme rekening met mogelijke 
congestie 

10. 1.4 Analyse subsystemen 

Bij de analyse van de subsystemen bleek dat er vooral op het gebied van de wachttijden op 
replenishments nog grote verbeteringen behaald kunnen worden. Er is bekeken welke 
maatregelen hiertegen genomen kunnen worden en het bleek dat d.m.v. doorrolstellingen 
dit probleem het beste ondervangen kan worden. Deze stellingen zijn in twee secties 
interessant, namelijk de sectie lange lamps en de sectie lamps overig. Er is d.m.v. een 
berekening, waarin de kosten van een doorrolstelling en de tijdwinst door besparing van 
het wachten op een replenishment is meegenomen bekeken welke aantallen optimaal zijn. 
Voor de sectie lange lamps bleken dit doorrolstellingen voor 59 SKU's te zijn en voor de 
sectie lamps overig voor 109 SKU's. 

10. 1.5 Evaluatie prestaties 

Als de twee scenario's naast elkaar worden gelegd worden, blijkt scenario B, zowel op 
efficiency als planning als kwaliteit het best te scoren. Er kan in theorie in dit scenario een 
productiviteitswinst voor het pieken van 14,5% behaald worden. De kwaliteit wordt niet 
verwacht achteruit te gaan, al wordt wel aanbevolen om te zorgen voor een duidelijke 
afbakening van processen en locaties. 

10.2 Aanbevelingen 
In deze paragraaf staan de aanbevelingen beschreven n.a.v. dit onderzoek naar de 
inrichting van het nieuwe distributiecentrum. 

Keuze verzamelsysteem 
De belangrijkste aanbeveling voor de nieuwe locatie is om te gaan werken volgens het 
voorgestelde scenario B, waarbij er tweedimensionaal gepiekt gaat worden en alle 
producten een vaste pieklocatie hebben, het zogenaamde statisch klaarzetten. Er zal 
hierbij uitgegaan moeten worden van de voorgestelde clusterindeling, waarbij er twee 
grote clusters ontstaan, een lamps cluster en een luminaires cluster, en een kleinere, de 
profielen. Door de grote reductie in oppervlakte zal er rekening moeten worden gehouden 
met congestie en daarom wordt er aanbevolen, dat er bij de indeling wordt toegewezen op 
basis van het algoritme waarin wordt bewerkstelligd dat het niet te druk in de gangen 
wordt. Ook wordt aanbevolen voor bepaalde fastmovers doorrolstellingen te gebruiken om 
de wachttijd op replenishments voor deze producten te elimineren 

Inrichting magazijn/ Lay-out 
De lay-out zoals voorgesteld is aan te bevelen, aangezien dit de meest effectieve 
piekronden bewerkstelligt. Dit geldt zowel wat betreft een minimalisatie aan omstapelen 
van pallets, zware en lange producten worden immers eerst gepiekt, als een optimalisatie 
aan af te leggen afstanden. Door gebruik te maken van het voorgestelde 
toewijzingsalgoritme, welk de toewijzing van producten aan locaties optimaliseert, 
rekening houdend met de congestie, wordt dit per sectie gerealiseerd. 

Overige aanbevelingen en aanbevelingen vervolgonderzoek 
Er is in dit rapport geconstateerd dat er een mogelijk capaciteitstekort (zie bijlage 5) zal 
zijn op de nieuwe locatie; een vervolgonderzoek naar de manier waarop dit opgelost kan 
worden is noodzakelijk. 

Spare parts (SPLu) vallen buiten het ontwerp, aangezien deze groep producten niet binnen 
de hoofdfunctie van dit distributiecentrum past. Aanbevolen wordt om te onderzoeken of 
de Spare Parts ook elders dan in DC Brabant ondergebracht kunnen worden. 
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In dit verslag is er uitgegaan van de law of one, none or all van Bartholdi en Hackman 
(2006) , waardoor er alleen maar gealloceerd wordt in hele palleteenheden; een 
vervolgonderzoek naar het alloceren op basis van andere kwantiteiten wordt aanbevolen 
om te bekijken of een verandering van allocatiehoeveelheid nog een efficiencyvoordeel 
oplevert. 

Het pieken van braken boxes komt op dit moment voor in minder dan 10% van de 
orderregels; toch is dit op dit moment een factor die invloed heeft op de kwaliteit van het 
proces; aanbevolen wordt óf het pieken van braken boxes terug te dringen, het liefst te 
voofkomen óf, mocht dit fenomeen toenemen, er een apart systeem voor in te richten. 

Om de kwaliteit hoog te houden is het wenselijk een overzichtelijk magazijn te hebben en 
daarom wordt een duidelijke afbakening van processen en locaties aanbevolen. 
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Bijlage 2. 

-7 Trad lamps: 
Boxes: 9 365 

m': 148 421 
Kg .: 24 339 786 

~ Lamps Parcel 
Full pallets : 26 
Boxes: 222 308 

m3
: 1974 

Kg .: 356 010 

Parcel 

~ Parcel 
Full pallets: 103 
Boxes: 264 787 

m': 2980 
Kg .: 483 333 
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Goederenstromen 

Total volume flows Acht /year 
(01-03-2005- 28-02-2006) 

11 
-7 Ingaande stroom: -7 Ingaande Crossdock: 
Boxes: 10381720 

m3: 203 544 ---------
Kg .. 30 946 540 

~ Lamps Hub 
Full pallets : 35 194 
Boxes: 4 011 633 

m3
: 55 982 

Kg .. 9 345 128 

-7 Trad luminaires: 
Boxes: 864 974 

m': 48 405 
Kg .: 5 983 964 

~ Luminaires Hub 
Full pallets : 14 787 

Boxes: 372 916 
m3

: 21 622 
Kg .: 2 903 369 

~ Luminaires Parcel 
Full pallets: 77 
Boxes: 42 479 

m3
: 1 006 

Kg .: 127 323 

~ Lamps DS 
Full pallets : 83 900 

Boxes: 5 399 746········ 
m' : 83 383 

Kg .: 

Boxes: 150842 
m': 6 718 

Kg. : 622 790 

~ Crossdoek Hub 
Full pallets: 69 752 

Boxes: 69 790 
m3

: 3 375 
Kg .: 305 770 

~ Total Hub 
Full pallets : 119 734 

Boxes: 4 454 339 
m': 80 980 

,,,~, 

PHILIPS 

~ Total Shipped/year: 
CC pallets: 323 470 
Boxes: 10 641 771 

m3
: 194 273 

Kg. : 28 741 030 
~ = Outbound info 2005 
-7 = lnbound info 2005 

Verschil lnbound en 
Outbound door voorraad 

~ Crossdoek DS 
Full pallets: 1 02 560 

Boxes: 102 560 
m': 4 549 

Kg .: 422 235 

~ Luminaires DS 
Full pallets : 17 173 

Boxes: 420 340 
m': 22 38 1 

Kg .: 2 551 365 

~ Total Direct 
Full pallets: 203 633 

Boxes: 5 922 646 
m'· 110 313 

"f" 



Bijlage 3. Recente veranderingen 

Binnen het DC in Acht is men continue bezig met het verbeteren van de processen. Vanaf 
de start van het onderzoek zijn er verschillende veranderingen aangebracht of gepland om 
nog aan te brengen voordat er verhuisd gaat worden naar de nieuwe locatie. 

Pick-to-Belt machine weg 
Tot in april 2006 werden een aantal fastmovers van de groep lamps d.m.v. een pick-to-belt 
(PtB) machine verzameld. Producten werden vanuit de gang op een lopende band gelegd en 
werden aan het einde van die band door automatische scanners gescand en zo automatisch 
gesorteerd. Het voordeel van deze machine was dat de producten die er lagen veel sneller 
gepiekt konden worden. Het had echter ook een aantal nadelen, welke uiteindelijk de 
doorslag gaven om de machine weg te doen. Zo was het proces een stuk complexer door de 
PtB-machine, kregen klanten meerdere pallets die halfvol waren en waren het aantal 
fouten veroorzaakt door het PtB-proces groter. 
Volgens een kostenberekening worden de meerkosten door inzet van extra fte's door verlies 
aan productiviteit ruimschoots gecompenseerd door onder andere het schrappen van 
indirecte fte's, het wegvallen van onderhoudskosten aan de machine, palletreducties en 
klachtenreducties. 

Parcel grens omhoog 
In maart 2006 is de grens voor producten die via de pakketten-service ofwel parcel aan de 
klant geleverd worden voor Duitsland, veruit het grootste levergebied, van 30 kg. naar 50 
kg. verhoogd. Dat wil zeggen dat orders van klanten in Duitsland waarbij het totaal van de 
producten onder de 50 kg. blijft via parcel uitgeleverd worden. 
Gevolg hiervan is dat er substantieel meer via parcel uitgeleverd wordt, waardoor de 
verantwoordelijke afdeling (VAS, Vallue Added Services) een omvangrijkere taak heeft. 
Meer hierover staat beschreven in hoofdstuk 4, analyse. 

Eye-48 
Dit project, welk in de eerste helft van 2006 is uitgevoerd, heeft gekeken of het mogelijk is 
om de openingstijden van RDC Acht in te krimpen van een systeem waarbij van 07:00 -24:00 
uur gewerkt wordt tot een systeem waarbij van 07:00 -19:00 uur gewerkt wordt. 
Het gevolg hiervan is dat er van twee aparte shifts naar één verlengde dagdienst gegaan 
wordt. Bij deze verlengde dagdienst zal 75% van de vaste medewerkers om 7 uur 's 
ochtends starten en om half 4 stoppen en 25% om half 11 starten en om 19:00 uur klaar 
zijn. Deze verhouding (25/75) hoeft overigens niet te gelden voor de inhuurkrachten. 
Deze verandering van openingstijden en diensten zal ingaan in december 2006 en het is ook 
de bedoeling dat op de nieuwe locatie op dezelfde manier gewerkt gaat worden. 

OBI integreren 
OBI is een grote klant van Acht, waarvan de producten in een apart magazijn gepiekt 
worden. Het voordeel hiervan is dat de productiviteit in dit deel van het magazijn erg hoog 
ligt. Het nadeel is echter dat er hierdoor twee aparte processen zijn, waar het er ook één 
kan zijn. Het is daarom de bedoeling dat OBI in het begin van 2007 geïntegreerd gaat 
worden in het 'normale' pickproces, zodat er zoveel mogelijk uniformiteit in de processen 
komt. 
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Bijlage 4. Aanpak dataverzameling 

Voor de kwantitatieve analyse zullen de data in hoofdlijnen in drie categorieën verdeeld 
worden, namelijk statische data, data over producten en productgroepen en de data over 
processen en stromen door het magazijn. 

Statische data 
Doel: In kaart brengen wat de ruimtebehoefte en beschikbaarheid is. 

Aangezien de nieuwe locatie voor RDC-Acht bekend is, zijn de afmetingen hiervan een 
harde randvoorwaarde van het herontwerp. Het is daarom noodzakelijk om de beschikbare 
ruimte in kaart te brengen en dit te vergelijken met de huidige situatie. De hiervoor 
benodigde data is als de volgende: 

Voorraden 
Hoeveelheid verschillende aanwezige SKU's op een piekmoment 
Hoeveelheid pallets in palletlocaties op een piekmoment 
Hoeveelheid dozen en pallets op pieklocaties 
Verdeling voorraad over productgroepen 
Voorraadverloop 

Ruimte huidige situatie 
Hoeveelheid palletlocaties (bulk- en slotlocaties) en pieklocaties 
Bezettingsgraad op piekmoment 

Ruimte nieuwe locatie 
Totale ruimte 
Al het overig al vastgelegde ruimtegebruik 

Productgroepen 
Doel : In kaart brengen wat de karakteristieken van de productgroepen zijn, zodat de 
samenhang bepaald kan worden en deze groepen aan logistieke concepten gekoppeld 
kunnen worden. 

De indeling in productgroepen is gedefinieerd in paragraaf 5.1 en deze is voornamelijk 
gemaakt op basis van fysieke eigenschappen. De overige karakteristieken en onderlinge 
afhankelijkheid van de groepen zal hier geanalyseerd worden. 

Orderkarakteristieken 
Algemene karakteristieken productgroepen 
Piekfrequenties productgroepen (fastmovers, slowrnavers en non-movers) 
Aantal orderlijnen per productgroep 
Correlatie tussen bestellingen van de verschillende productgroepen 

Stromen 
Doel: In kaart brengen op welke manieren de verschillende producten door het 
distributiecentrum stromen. Als deze processen en de groottes ervan duidelijk zijn, kan 
deze informatie samen met de logistieke concepten, zoals gedefinieerd met de informatie 
van de productgroepen, gebruikt worden om de systemen te specificeren. 

Ingaande stroom 
Fysieke aanlevering 
Waar komen ze vandaan 

Interne stroom 
Doorlooptijden 
Methode van orderverzamelen t.b.v. uitgaande stroom (full-pallet, boxes, etc.) 
Deelprocessen en speciale klanteneisen 

Uitgaande stroom 
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Fysieke uitlevering 
Methode van transport naar klant 
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Bij lage 5. Statische data 

B 5.1 Huidige voorraden en capaciteit 

In onderstaande tabekken is de capaciteit van het huidige magazijn weergegeven. Als 
peilmoment is februari 2006 genomen. 
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Figuur B1: Data capaciteit huidige situatie per hal 

LAMPS . . . . 

Aantal palletplaatsen T t 1 M3 
Hal Bulk Piek Slot Totaal 0 aa 

• • • • • 
34 276 36 67 55 288 100 631 16% 79 545 14% 

721 1401 513 575 521 1248 1758 3224 55% 1174 2786 42% 
539 560 1080 1120 96% 518 968 54% 

1775 1827 452 625 725 1960 2981 4412 68% 1886 3812 49% 
745 784 436 484 1188 1268 94% 641 1096 59% 

1204 1261 422 506 52 168 1700 1935 88% 909 1672 54% 
729 777 440 536 1171 1313 89% 622 1134 55% 
956 969 359 436 78 192 1390 1597 87% 799 1380 58% 

549 552 447 674 18 48 994 1274 78% 434 1101 39% 
1056 1098 552 749 4 1581 1851 85% 1032 1599 65% 
1157 1168 497 635 201 376 1867 2179 86% 1130 1883 60% 

982 1788 1013 1788 57% 788 1545 51% 
1033 1684 1070 1684 64% 866 1455 60% 
1126 1904 1150 1904 60% 954 1645 58% 
1431 2072 1427 2072 69% 1196 1790 67% 

262 275 1825 2520 2181 2795 78% 1979 2415 82% 
Totaal 9188 10388 4693 5847 8048 14252 22651 31047 73% 15007 26825 56% 

Tabel 81: Aantal palletplaatsen lamps huidige situatie 
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40 604 1212 619 1212 51% 696 1047 66% 
41 19 31 64 95 113 273 194 399 49% 295 345 86% 
42 1084 1233 561 1102 1637 2335 70% 1026 2017 51% 
43 774 906 692 1098 1482 2004 74% 704 1731 41% 
44 1176 1377 840 1104 2024 2481 82% 1191 2144 56% 
45 1538 1865 971 1456 2418 3321 73% 989 2869 34% 
Totaal 4591 5412 3128 4855 717 1485 8374 11752 71 % 

Totaal 13779 1 5800 7821 1 0702 8765 15737 31 025 42799 72% 19907 36978 54% 

Tabel 82: Aantal palletplaatsen huidige situatie luminaires 

REMARKS 

0,864 kubieke meter per palletplaats (120*80*90) 

Voor slots geldt: 4 pallets hoog voor Lamps en 
3 pallets hoog voor Luminaires (ivm stapelhoogte) 

PTB locaties gezien als twee palletplaatsen per locatie 
Shelvelocaties hal 21 gezien als één palletplaats 

per locatie 

Overige opmerkingen: 

Figuur 82: Lay-out magazijn huidige situatie 

Aantal palletplaasten volgens berekeningen maal 80% (bezettingsgraad die "werkbaar" is . ) 
34239 palletplaatsen 
Dit resulteert in een maximum opslagcapaciteit van: 29583 m3 
"Max Capacity" cijfer: 29500 m3 

Additionele informatie "niet gebruikte" hallen: 
Hal10 1/3 Opslag karton I materiaal VAS 

1 /3 Lanes parcel 
1 /3 Hercon activiteiten 

Hal 47 1 /10 Slots Spareparts Luminaires 
Wordt incidenteel gebruikt door Luminaires inkomend en door LE 

Hal 12 Wordt zeer onvoordelig gebruikt 
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Onderstaande tabel bevat voorraad gegevens van een piekmoment in de voorraad in april 
2005; dit is het moment met het hoogste voorraadniveau van de laatste drie jaar. Hier zijn 
de data naar productgroep opgesplitst. Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat lamps 
veel meer (verschillende) producten op voorraad heeft liggen dan luminaires. Dit is ook te 
zien aan het aantal producten dat op voorraad ligt in verhouding tot het totaal aantal 
producten dat in een jaar in omloop is geweest. 

Ook is te zien dat lamps per SKU veel meer dozen (en pallets) op voorraad hebben liggen. 
Alleen de LaZK categorie is hier een uitzondering op. 

De kolom "StockSKU vs. # SKU" vergelijkt het aantal SKU's dat op voorraad lag in April 2005 
met het aantal SKU's dat in omloop is geweest in 2005. Over het algemeen valt op dat er 
bij lamps meer artikelen 'standaard' op voorraad liggen en hier hogere voorraden worden 
aangehouden dan bij luminaires het geval is. Opvallend is wel dat de LaZK artikelen meer 
op voorraad hebben liggen dan dat er in omloop is gebracht. Dit komt mede door het grote 
aantal non-movers en hoge aantal voorraadartikelen. 
DeSPLu's hebben een enorme hoeveelheid artikelen op voorraad liggen in vergelijking met 
het kleine aantal verschillende SKU's dat in een jaar besteld wordt. Ook dit kwam al aan 
het ligt bij de non-mever analyse. 

Het aantal diefstalgevoelige artikelen uit hal 12 is dusdanig klein dat deze op dit moment 
van de analyse nog geen beperkende factor zijn en in een later stadium per geval bekeken 
kunnen worden. 

#SKU's # Full # Full Volume Gewicht Opslag: StockSKU #Hal 
box es pallets* (m3) (Kg) #dozen/SKU vs. #SKU 12 

(pallet!SKU) *** 
LaZL 133 61698 2353 2188 427139 464 (18) 0,91 0 
LaZK 545 21282 824 881 188627 39 (1 ,5) 1,07 4 
Lall 118 69294 2239 1663 304998 587 (19) 0,91 0 
LaLK 3905 1154299 14233 10442 1848349 296 (4) 0,89 24 
LuZL 228 10081 328 415 999885 44 (1,4) 0,51 0 
LuZK 518 21170 1965 1603 224207 41 (2) 0,36 0 
Lull 318 22689 348 491 88258 71 (1, 1) 0,51 0 
LuLK 925 39149 772 921 113438 42 (0,8) 0,41 0 
SPLU** 1160 33677 1414 979 45451 29 (1,2) 2,90 0 
LuP 53 3544 45 298 47598 67 (0,85) 0,45 0 
Tot 4701 1306573 19649 15174 2769113 278 (4) 0,91 28 
lamp 
Tot 3202 130310 4872 4708 618837 41 (1,5) 0,61 0 
Lum 
Totaal 7903 1436883 24521 19882** 3387950 182 (3) 0,76 28 

Tabel 83: Data gebruik huidige situatie per productgroep 

•Hier is Full pallets een equivalent naar het aantal boxes en hoeft dus niet daadwerkelijk als volle pallet 
opgeslagen te staan, later wordt er geanalyseerd wat op doos en wat op palletniveau gepiekt wordt. 
••oe spareparts zijn in 2005 in fases ingevoerd en dit was op de gebruikte pijldatum nog niet voltooid. Daarom is 
hiervoor een andere datum, namelijk 26-12-2005, genomen om een volledig beeld te geven . 
•••oe laatste kolom geeft het percentage hal12 artikelen; dit zijn artikelen die i.v.m. diefstalgevoeligheid in de 
huidige situatie apart opgeslagen liggen . 

Het totaal van het volume is hier niet gelijk aan de af te lezen waarde in figuur 4.2 van het 
voorraadverloop. Dit komt omdat de waarde in bovenstaande tabel is afgeleid van een 
break-down, waarbij het volume van aanwezige pallet plus het volume van de dozen plus 
het volume van de items als uitgangspunt is genomen. Dit is niet gelijk aan de 
daadwerkelijk bezette ruimte, welke groter is, namelijk 24208 m3. 
Bovenstaande tabel bevat voorraad gegevens van een piekmoment in de voorraad in april 
2005. Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat lamps veel meer (verschillende) 
producten op voorraad heeft liggen dan luminaires. Dit is ook te zien aan het aantal 
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producten dat op voorraad ligt in verhouding tot het totaal aantal producten dat in een jaar 
in omloop is geweest. 

Ook is te zien dat lamps per SKU veel meer dozen (en pallets) op voorraad hebben liggen. 
Alleen de LaZK categorie is hier een uitzondering op. 

B 5.2 Sjtuatje njeuwe locaUe 

Figuur 83 : Schets nieuwe locatie 

Figuur 84 : Grafische weergave nieuwe locatie 
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Bij lage 6. Productgroepen 

B 6. 1 Fastmovers en orderljjnen 

# SKU's # # fastm Gem. #stuks #order- Gem.# #slow-
fastm groep Vol. per box lijnen( gem orderlijn movers 
totaal (%)** box(m3

) (gem.) .!SKU) en/ dag (%)*** 
(%)* 

LaZL 146 62 (42) 30 (21) 0,039 27 37022 149 7 (5) 
(254) 37 (25) 

LaZK 510 88 (17) 32 (6) 0,031 125 47530 191 62 (12) 
(93) 249 (49) 

LaLL 130 55 (42) 31 (24) 0,023 19 45433 183 9 (7) 
(349) 36 (28) 

LaLK 4366 1199 692 (16) 0,014 40 933280 3763 387 (9) 
(27) (214) 1662 (38) 

LuZL 433 17 (4) 75 (17) 0,046 5 10901 44 152 (35) 
(21) 323 (75) 

LuZK 1427 54 (4) 294 (21) 0,079 18 30679 124 340 (24) 
(21) 948 (66) 

LuLL 626 18 (3) 136 (22) 0,026 2 12140 49 166 (27) 
(19) 415 (66) 

LuLK 2260 39 (2) 273 (12) 0,022 15 30895 125 738 (33) 
(14) 1791 (79) 

SPLU 400 0 (0) 18 (4,5) 0,033 42 2480 10 144 (36) 
(6,2) 348 (87) 

LuP 117 5 (4) 16 (14) 0,051 5 2327 9 38 (32) 
(20) 87 (74) 

Tot 5152 1404 785 (15) 0,021 48 1063265 4287 465 (9) 
lamps (27) (206) 1984 (39) 
Tot 5263 133 812 (15) 0,043 15 87095 351 1578 (30) 
Lum (2,5) (17) 3912 (75) 
4. 1.1.1 10415 1537 1597 0,032 31 1150360 4639 2043 

(15) (15) (110) (20) 
5896 
(57) 

Tabel 84: Karakteristieken productgroepen, data over 2005 (1 jan. - 31 dec.) 

* Hier is gekeken naar het totaal van de producten en een fastmover gedefinieerd als de 15% snelst lopende 
producten; hiervoor heeft een SKU minimaal125 orderlijnen in het jaar nodig. 
** Hier is onderscheid gemaakt tussen lampsen luminaires; de 15% snelstlopende producten per groep zijn hier als 
fastmover gedefinieerd. Om fastmover te zijn heeft een SKU bij lamps minimaal 365 orderlijnen en bij luminaires 
minimaal 30 orderlijnen in het jaar nodig. 
*** Slowmovers zijn hier gedefinieerd als de producten die in het jaar 2005 slechts één maal (of tot 12 maal, dus 
gemiddeld maximaal tot een maal per maand, wat in de tweede regel van elk hokje wordt weergegeven) besteld 
zijn. De producten die niet besteld zijn en wel op voorraad hebben gelegen, zitten hier niet bij. Dit zijn de 
zogenaamde non-movers. 

Op basis van deze tabellen kan geconcludeerd worden dat er een groot verschil bestaat in 
orderkarakteristieken tussen lampsen luminaires. Hoewel het aantal SKU's dat in omloop is 
geweest ongeveer gelijk ligt, is het percentage fastmovers bij lamps veel hoger en het 
percentage slowrnavers veel lager. Bij luminaires komen er bij driekwart van de artikelen 
maximaal twaalf orderregels per (één per maand) binnen. Vanzelfsprekend is dit grote 
verschil ook te zien aan het gemiddelde aantal orderregels dat op een SKU valt vele malen 
lager ligt bij de luminaires dan bij de lamps. 
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Extreme groep hierbij is de spare parts (SPLU) , welke bestaat uit producten die zeer 
zeldzaam gevraagd worden; het merendeel van deze groep bestaat uit slowmovers, terwijl 
er nauwelijks producten zijn die vaak gevraagd worden. 
De groepen LaZL (Lamps, Zwaar & Lang) en LaLL (Lamps, Licht & Lang), vaak tl-verlichting, 
daarentegen bestaan voor een groot gedeelte uit producten die erg veel gevraagd worden 
en heeft een zeer klein percentage slowmovers. 
De verklaring voor het grote verschil tussen lamps en luminaires ligt voor een gedeelte in 
het feit dat luminaires vaker op bestelling worden geproduceerd; de inkooporganisatie 
plaatst een order bij de fabriek, welke produceert en het product op voorraad legt in RDC
Acht. Vanuit hier wordt het vervolgens vervoerd naar de klant. 
Deze gegevens zijn niet precies gelijk aan de data uit hoofdstuk 5.2.1. , omdat de 
peilperiodes van beide datasets niet geheel overeenkomen . Voor de beeldvorming maakt 
dit echter wel duidelijk dat de gegevens, ondanks verschillende peilperiodes, 
overeenkomstig zijn. 

B 6.2 Non-mavers 

De weergegeven SKU 's in de tabel zijn de gegevens van alleen de zogenaamde movers, dus 
artikelen die het afgelopen jaar (2005) besteld/ geleverd zijn. De zogenaamde non-movers, 
producten die louter op voorraad hebben gelegen, zonder besteld of uitgeleverd te zijn, 
staan weergegeven in onderstaande tabel. 

# SKU's Non- % van voorraad Aantal volle 
Mover (%) SKU's (apr '05) pallets 

LaZL 10 (1) 8 7 
LaZK 128 (8) 24 158 
LaLL 15 (1) 13 10 
LaLK 423 (26) 11 434 
LuZL 14 (1) 6 7 
LuZK 95 (6) 18 185 
Lull 47 (3) 15 18 
LuLK 204 (13) 22 83 
SP Lu* 673 (42) 58 580 
LuP 1 (0) 2 0 
Tot lamp 576 (36) 12 609 
Tot Lum 1034 (64) 32 873 
Totaal 1610 (100) 20 1482 

Tabel 85: Non-mavers 

* Bij SPLu is niet het jaar 2005 genomen, maar er is gekeken vanaf mei 2005 tlm mei 2006, aangezien de 
producten van SPLu pas vanaf april 2005 binnen RDC-Acht erbij zijn gekomen. Bij de voorraadvergelijking van de 
SPLu's is gekeken naar december 2005, een moment datdeSPLu producten helemaal geïntegreerd zij n in Acht. 

Uit bovenstaande tabel valt op dat de SPLu 's voor een groot gedeelte bestaat uit non
mavers (58% van de voorraad spare parts). Bij de lamps valt op dat de LaZK groep (Zware & 
korte lamps) , voor een groot gedeelte bestaand uit lighting lectronics, een erg hoog 
percentage non-mavers heeft. 
Over het algemeen valt op dat luminaires meer non-movers heeft dan lamps, echter dit 
beeld is enigszins vertekend door het zeer hoge percentage (en aantal) non-mavers bij de 
SPLu's. 

B 6.3 Coclusjes productgroepen 

LaZL 
Deze productgroep, bestaande uit lange en zware producten, heeft een relatief klein aantal 
SKU's, maar een groot aantal fastmovers. Daarbij zijn er realtief weinig echte slowrnavers 
en nauwelijks non-movers. De producten worden geproduceerd op basis van het make-ta
stock principe, wat ook bevestigd wordt door het hoge percentage voorraad SKU's in 
verhouding tot de movers. 
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LaZK 
De zware, korte lamps, welke voor een groot gedeelte bestaan uit lighting lectronics, zijn 
een afwijkende groep in vergelijking met de andere groepen van lamps. 
Relatief heeft deze groep een hoog percentage slowmovers, weinig fastmovers en hoog 
aantal non-movers. 
Ook als het aantal orderlijnen dat jaarlijks op een SKU valt in ogenschouw genomen wordt, 
valt op dat dit een stuk lager is dan bij de andere 'lamps-groepen'. 
Wat dit betreft heeft deze groep veel meer overeenkomsten met luminaires dan met 
lamps. 

LaLL 
Deze productgroep lijkt qua kenmerken precies op de eerste groep; dit is ook een relatief 
kleine groep met een zeer hoog percentage fastmovers, vrij weinig slowrnavers en 
nauwelijks non-movers. 

LaLK 
Dit is veruit de grootste groep van het geheel met maar liefst 4366 verschillendeSKU 's die 
in 2005 besteld zijn. Ondanks het grote aantal, zijn er in 2005 toch gemiddeld 214 
orderlijnen per SKU geweest en een vrij hoog percentage fastmovers. Toch zijn er ook vrij 
veel langzaam lopende producten; 38% van de SKU's wordt maximaal maar één keer per 
maand besteld. Doordat deze groep zo groot is, kan het in een later stadium verstandig zijn 
binnen deze groep nog een onderverdeling te maken, gezien de grote diversiteit van 
producten. 

LuZL 
Deze groep lijkt qua karakteristieken sterk op de luminaires groepen LuZK en LuLL. 
Afwijkend is alleen dat het percentage non-mavers erg laag is, maar het percentage 
slowrnavers vrij hoog in vergelijking met de andere groepen. 
Verder heeft de luminaires groep in z'n geheel, in vergelijking met lamps, veel minder 
fastmovers en minder orderlijnen per SKU. Ook kenmerkend bij luminaires is dat er 
procentueel veel minder producten op voorraad liggen. Dit heeft twee redenen: ten eerste 
komt dit doordat een gedeelte van deze groep op order geproduceerd wordt, de tweede 
oorzaak is de veel lagere bestelfrequenties van veel SKU, waardoor het constant op 
voorraad hebben liggen van veel SKU's niet zo luceratief is. 
Deze luminaires kenmerken komen ook terug in deze productgroep (LuZL). 

LuZK en LuLL 
Zoals al eerder genoemd hebben deze groepen overeenkomsten met LuZL, ze hebben 
echter nog sterkere overeenkomsten met elkaar. Behalve het feit dat deze groepen meer 
dan twee maal zoveel SKU's heeft, hebben beide groepen ook, zoals kenmerkend voor 
luminaires, een laag percentage fastmovers en een relatief hoog percentage slowmovers. 

LuLK 
LuLK is de grootste groep bij luminaries, net als de LaLK bij lamps. Echter, dit is een groep 
met relatief zeer weinig fastmovers en een hoog percentage slowmovers. Maar liefst 79% 
vandeSKU's is slechts maximaal12keer in 2005 besteld. 
Het aantal non-mavers is ook vrij groot in deze groep; 22% van de SKU's die op voorraad 
liggen, is al minimaal een jaar niet besteld. 

SP Lu 
De SPLu groep is de meest afwijkende groep van het geheel. Deze groep bestaat uit 
producten die er in de loop van 2005 bijgekomen zijn. SPLu bestaat vooral uit extreme 
slowrnavers en nonmovers; maar liefst 58% van de voorraad is het afgelopen jaar niet 
aangeraakt. Er liggen dan ook bijna driemaal meer verschillendeSKU's op voorraad dan dat 
er in 2005 besteld zijn. 
Fastmovers kent deze groep nauwelijks en daarom is het niet verwonderlijk dat de bestelde 
SKU's het afgelopen jaar gemiddeld slechts 6 orderlijnen gehad hebben (vergelijk: 349 voor 
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LaLL). Gemiddeld krijgt deze groep, toch bestaande uit een voorraad 1160 verschillende 
producten, 10 orderlijnen op een dag. 

LuP 
Een kleine groep met extreem lange producten, die niet in de standaard locaties passen. 
Deze groep bestaat voornamelijk uit slowmovers, maar heeft bijna geen non-movers. Het 
aantal echte fastmovers is zeer klein en er wordt een relatief lage voorraad voor 
aangehouden. 
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Bij lage 7. Stromen 

B 7. 1 Algemene data 

(0312005 tlm 0212006) 
# Orders/ jaar 
Gem. # orders/ dag 
# Orders/ piekdag 
Gem. # orders/ week 
Gem. # orderregels/ order 

B 7.2 Inkomende stroom 

Pieken lamps 
156256 

609 
991 

3005 
6,7 

Pieken luminades 
48699 

190 
302 
937 
1 '9 

Crossdoek 
11957 

47 
182 
230 
1,05 

Tabel 86: Algemene data 

Het overgrote merendeel van de producten komt, zoals eerder beschreven, op pallets 
binnen. Alleen de profielen, een kleine groep, komt op zogenaamde 'green carriers' 
binnen. Deze kunnen echter op dezelfde manier als pallets, dus met vorkheftrucks, 
weggezet worden. In principe is er met de fabrieken afgesproken dat alle pallets artiele 
clean, dus slechts één soort artikel per pallet binnenkomt. Het komt echter bij veel kleine 
hoeveelheden nogal eens voor dat dit niet zo binnenkomt. Vooral Lighting Electronics, 
welke voornamelijk te vinden zijn in de productgroep LuZK, komen soms op mixed pallets 
binnen. Dit is echter een relatief erg kleine hoeveelheid, zodat het bijna geen 
consequenties heeft voor het inkomende proces. 

In onderstaande tabel zijn de data over 2005 weergegeven van de larnpsfabrieken vanwaar 
de lamps naar het DC worden vervoerd. Sommige plaatsen staan dubbel genoemd, doordat 
het hier verschillende fabrieken betreft. Ook opvallend is dat Acht-Vas erbij staat; dit zijn 
de goederen waaraan bewerkingen verricht zijn waarna ze weer terugkomen bij de 
inkomende stroom goederen. In feite komen deze producten dus twee keer op de incoming 
afdeling. 

lnbound trom LaLK % LaLL % LaZK % LaZL % Totaal % 
Aachen/ Dui 270 0 270 0 
Acht- VAS 756 147 209 1 0 0 1112 
Alpignano/ lt 1014 1 26 0 1040 
Chaton/ Fr 3015 3 5697 24 82 1 14171 45 22965 12 
Eindhoven 3 0 0 0 3 0 
Eindhoven 0 0 0 0 
Eindhoven 4 0 0 0 4 0 
Eindhoven 0 0 2 0 2 0 
Hamilton/ GB 745 1 1732 12 2477 1 
Hamilton-Lu/ GB 0 3 0 3 0 
lstanbul/ Tu 0 0 0 0 
Lamotte-Beuv/ Fr 0 0 0 0 
Longvic/Fr 1738 1 1738 1 
Mayet/ Fr 0 0 0 0 
Orly/ Fr 0 0 0 0 0 
Pabianice/ Po 8052 7 12 0 8064 4 
Pita/ Po 60889 53 0 1494 10 2722 9 65106 35 
Pila/LCC/ Po 78 0 1 0 79 0 
Plauen/SL/ Dui 2 0 0 0 2 0 
Pt. a Mousson/ Fr 574 0 574 0 
Roosendaal 8094 7 3064 13 1209 8 1662 5 14029 8 
Roosendaal 11 0 23 0 4 0 18 0 55 0 
Roosendaal 9003 8 12735 54 604 4 12422 39 34765 19 
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Terneuzen 927 1 263 2 1190 1 
Turnhout/ Be 3496 3 247 2 3743 2 
Turnhout/ Be 3330 3 278 2 3607 2 
VSG-DC/ Fr 4 0 4 0 
VSG-DC/ Fr 326 0 4 0 31 0 19 0 379 0 
Weert 4389 4 171 4560 2 
Weert Admin 4008 3 93 1 4101 2 
Onbekend 4374 4 1790 8 7371 51 707 2 14242 8 

Totaal 115842 62 23675 13 14447 8 31735 17 185700 100 

Tabel 87: Inkomend lamps 

Van bijna 10% van de producten staat niet in het systeem waar ze vandaan zijn gekomen, 
deze staan daarom onder het kopje 'onbekend'. 
Onderstaand zijn de inkomende data over het jaar 2005 van lamps geconsolideerd per land. 

lnbound (land) LaLK % LaLL % LaZK % LaZL % Totaal % 
België 6826 6 525 4 7351 4 
Duitsland 272 0 0 272 0 
Frankrijk 5656 5 5701 24 113 1 14190 45 25660 14 
Groot-Brittanië 745 1 1735 13 2480 1 
Italië 1014 1 26 0 1040 1 
Nederland 27195 24 15969 68 2557 18 14102 44 59823 32 
Polen 69019 60 1 0 1507 11 2722 9 73249 40 
Turkije 0 0 0 0 
Onbekend 4374 4 1790 8 7371 53 707 2 14242 8 

Totaal 11 51 01 63 23461 13 13834 8 31721 17 184117 100 

Tabel BB: InkomendLampsper land 

Voor luminaires zijn deze data onderstaand op dezelfde manier weergegeven: 

Shjpped trom LuLK % LuLL % LuP % LuZK % LuZL % Totaal % 
Eindhoven 1 0 0 0 1 0 
Eindhoven 0 0 0 0 0 0 
Eindhoven 44 1 71 0 115 0 
Eindhoven* 2 0 6 0 0 0 3 0 6 0 17 0 
Eindhoven* 790 9 4 0 11 3 700 3 73 2 1579 4 
Greve Ok 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 
Guildford Gb 0 0 0 0 0 0 0 
Hamilton-Lu Gb * 2273 26 10972 50 464 11 13709 35 
lstanbul Tu* 111 1 30 9 3 327 1 3 0 480 1 
lvry sur Seine Fr 1 0 24 6 0 3 0 35 0 

Ketrzyn Po 705 8 320 7 26 7 2432 11 58 1 3540 9 
Kobenhavn Ok 1 0 68 0 2 0 72 0 
Lamotte-Beuv Fr* 3056 35 3 0 10 3 1132 5 4201 11 
Madrid Esp 1 0 9 0 0 0 4 0 13 0 
Mantsala Fin 5 0 0 0 0 0 6 0 
Miribel Fr 100 1 3942 18 4042 10 
Nevers Fr 901 10 3559 81 259 75 322 1 1339 33 6381 16 
Oslo Noorw 0 0 8 0 8 0 
Shanghai 3 0 3 0 
Springe Dui 45 1 53 19 5 168 1 117 3 403 1 
Stockholm Zw 1 0 25 4 0 0 0 31 0 
Winterswijk 299 3 165 4 658 3 1848 45 2970 7 
Onbekend 468 5 190 4 12 3 1186 5 148 4 2004 5 

Bijlagen 



Totaal 18804 22 4388 11 347 1 22oo9 56 4066 10 39614 100 

Tabel 89: Inkomend Luminaires 

De fabrieken aangegeven met een * leveren zowel producten aan lamps als aan luminaires. 
Er is te zien dat het aantal fabrieken dat zowel aan lamps als aan luminaires levert erg 
klein is, dus wat betreft toeleveranciers zijn het relatief onafhankelijke groepen. Wat ook 
opvalt bij luminaires is dat Nederland een veel kleiner aandeel heeft als toeleverancier 
hiervan; luminaires blijken voornamelijk uit Frankrijk en Engeland te komen. Ook is 
duidelijk te zien dat een aantal toeleveranciers heel duidelijk in bepaalde groepen 
opereren: Zo is Nevers duidelijk de hofleverancier van de lange producten en doet 
Winterswijk vooral zware, lange producten, Lamotte lichte, korte producten en Hamilton 
zware, korte luminaires aanleveren. 
Onderstaand staan de gegevens van luminai res per land weergegeven. 

Shipped from LuLK % LuLL % LuP % LuZK % LuZL % Totaal % 

China 3 0 3 0 
Denemarken 2 0 73 0 2 0 77 0 
Duitsland 45 1 53 1 19 5 168 1 117 3 403 1 
Finland 5 0 0 0 0 0 6 0 
Frankrijk 4058 46 3587 82 270 78 5402 25 1342 33 14659 37 
Groot-
Brittanië 2273 26 10972 50 464 11 13709 35 
Nederland 1136 13 175 4 12 3 1432 7 1927 47 4682 12 
Noorwegen 0 0 8 0 8 0 
Polen 705 8 320 7 26 7 2432 11 58 1 3540 9 
Spanje 1 0 9 0 0 0 4 0 13 0 
Turkije 111 1 30 1 9 3 327 1 3 0 480 1 
Zweden 1 0 25 1 4 0 0 0 31 0 
Onbekend 468 5 190 4 12 3 1186 5 148 4 2004 5 
Grand Total 8805 22 4389 11 347 1 22008 56 4066 10 39615 100 

Tabel 810: Inkomend Luminaires per land 

De spareparts (SPLu ) zijn buiten de luminaires analyse gelaten, omdat ze in 2005 erbij zijn gekomen in RDC·Acht. 
Dit is vanwege het groot aantal slowmovers een erg kleine stroom, alleen in 2005 eenmalig een grotere stroom. Als 
er gekeken wordt naar puur de replenishments van de SPLu 's, dan is deze stroming kleiner dan 1% van het totaal 
aantal pallets dat bij luminaires binnenkomt. 

B 7.3 Interne stroom 

Onderstaand zijn de uitgaande pallets opgesomd van zowel lamps als luminaires. Ook bij 
deze analyse is crossdocking vooralsnog buitenbeschouwing gelaten, omdat dit vooral iets 
zegt over het pickproces. Er worden namelijk twee hoofdprocessen onderscheiden: het full 
pallet picking, waarbij volle pallets rechtstreeks naar de laadhaven gaan en pickpallets, 
waar een orderverzamelaar eerst een pallet samenstelt in het piek gedeelte van het 
magazijn. 

Full Pallet Artiele Clean Customer Clean Mixed Piekpallets Totaal 

Lamps 48299 41418 34325 9395 85139 133437 
% 36% 31 % 26% 7% 64% 82% 
Luminaires 10425 10583 5609 2188 18380 28805 
% 36% 37% 19% 8% 64% 18% 
Totaal 58724 51731 39934 11583 103519 162242 
Totaal% 36% 32% 25% 7% 64% 100% 

Tabel 81 1: Interne stroom, palletpicks 

In de tabel geeft de kolom "full pallet" aan wat de hoeveelheid pallets is die rechtstreeks 
vanuit een volle palletlocatie (rack of slotlocatie) richting de laadhaven gaan. De andere 
drie kolommen (article clean, customer clean en mixed ) geven drie vormen van 
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palletsamenstellingen aan in het pickgedeelte. De kolom "pickpallets " geeft het totaal van 
deze laatste drie kolommen aan. 
Artiele clean wil zeggen dat er maar één soort artikel op de pallet staat. Dit is iets anders 
dan full pallets , omdat de pallet in deze situatie niet vol is, omdat deze als klanteneis 
heeft dat er maar één soort artikel op een pallet staat of als klanten maar één soort artikel 
besteld hebben en dit minder is dan een volle pallet. 
Customer clean wil zeggen dat er op de pallet weliswaar verschillende soorten artikelen 
staan, maar dat deze bestemd zijn voor slechts één klant. 
Mixed pallets komen het minst voor, omdat er over het algemeen customer clean gepiekt 
wordt . Mixed pallets zijn pallets waarop zowel verschillende artikelen als artikelen voor 
verschillende klanten staan. Deze zullen dus in een later stadium uitgesorteerd moeten 
worden naar klant. Over het algemeen zijn dit pallets die via de Parcel service (kleinere 
pakketjes) naar de klant vervoerd worden. 

% orderl. % boxes 
Full full %braken 
lpall. pallet box es 

LaLL 16% 79% 2% 
LaLK 4% 53% 8% 
LaZL 25% 83% 3% 
LaZK 5% 26% 40% 

LuLL 9% 47% 20% 
LuLK 8% 39% 32% 
LuZL 12% 52% 34% 
LuZK 24% 64% 32% 
SP Lu 1% 10% 79% 
LuP 57% 38% 19% 

Totaal 6% 55% 9% 

Tabel 812 : Orderlijnen full pallets en braken boxes 

Bovenstaande tabel geeft in de eerste kolom per productcategorie weer welk percentage 
orderlijnen full-pallet picks bevat en in de tweede kolom welk percentage dozen 
correspondeert met deze full pallet stroom. 
De rechtse kolom geeft weer welk percentage van de orderlijnen in het pickproces, dus 
exclusief de full pallet picks, een braken box piek bevat. 
Opvallend is dat de groepen onder de lamps, op LaZK na, een veel kleiner percentage 
braken box picks kent dan luminaires. De LaZK stroom heeft relatief ook een kleiner 
percentage boxes dat via de volle pallet stroom gaat. 
Bij luminaires valt op dat LuZK juist een groter percentage producten heeft dat via de volle 
pallet stroom naar buiten gaat. 

Regio %uitgaande Tijdstip order Uiterste tijdstip Doorlooptijd 
orderlijnen ingepland orders gereed piekproces 

Duitsland 57% 15:00 uur (dag 1) 9:00- 14:00 uur 6 - 11 uur 
(dag 2) * 

BeNeLux 31 % 7:00 uur (dag 1) 19:00 uur (dag 1) 12 uur 
Nordie 2% 7:00 uur (dag 1) 12:00 uur (dag 2) 17 uur 
Oostenrijk 6% 14:30 uur (dag 1) 17:00 uur (dag 1) 2,5 uur 
Zwitserland 4% 12:30 uur (dag 1) 16:00 uur (dag 1) 3,5 uur 

Tabel 813 : Doorlooptijden en ui tgaand 

• Duitsland is opgedeeld in 4 deelgebieden , waarbij het uiterste oosten van Duitsland vanwege het langere 
transport om 11:00 uur (10% van orderlij nen Duitsland) klaar moet zij n en de gereed ti jden van oost naar west zijn 
vervolgens 14:00 uur (3%), 15:00 uur (21 %) en 16:00 uur (66%). 

Bovenstaande tabel geeft de doorlooptijden weer, die beschikbaar zijn voor het 
gereedmaken van de orders per regio. Er is hier uitgegaan van een situatie waarin het 
magazijn 12 uur, van 7 uur tot 19 uur, operationeel i s. 
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Deze doorlooptijden zijn gebaseerd op de tijden dat een order beschikbaar is om verzameld 
te kunnen worden en het uiterste tijdstip dat de orders gereed moeten zijn voor shipping; 
dit is dus het tijdstip dat de goederen klaar moeten staan om geladen te kunnen worden. 
De beschikbare werkuren tussen deze twee tijdstippen is dan de uiterste doorlooptijd. 

8 7.4 Uitgaande stroom 

Direct 
Lamps 16% 
Luminaires 24% 
Totaal 18% 

Hub 
56% 
41% 
52% 

Parcel 
28% 
35% 
30% 

Tabel 814: uitgaande stroom 

In bovenstaande tabel staan de percentages weergegeven, welke aangeven op welke 
manier de orders richting klant vervoerd worden. Direct shipment wil zeggen dat een order 
direct naar de klant vervoerd wordt, hub is vervoer via een overslagplaats en parcel is de 
pakketservice voor kleine zendingen. 
De methode van transport hangt van een aantal criteria af: 

Gewicht 
Lengte 
Er wordt ook getracht om orders voor dezelfde klant te consolideren, dus als 
twee orders voor dezelfde klant samen boven bijvoorbeeld de gewichtsgrens 
komen, kunnen ze alsnog via bijvoorbeeld direct shipment naar de klant 
vervoerd worden, terwijl ze afzonderlijk wel voor parcel in aanmerking zouden 
komen. 
Bepaalde klanten worden alleen via direct shipments beleverd. 
Voor overige orders hangt de bepaling of een klant via direct shipment of hub 
beleverd wordt af van de hoeveelheid (full truck load) en de bestemming. 

De exacte criteria voor parcel-transport zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Country Max. Volume Max. Weight Max. Length 

m3 Kg cm 
AU La 0,3 30 120 niet via VAS 
BE La/Lu 50 ABX 
DE La 0,3 50 155 UPS 
DK La/Lu 0,2 31 120 Shipping 
LC/SPL Lu 0,3 75 UPS 
ES Lu 0,3 75 UPS 
Fl La 0,4 31 120 niet via VAS 
FR La 75 UPS 
FR Lu 0,3 75 UPS 
GB La 75 UPS 
GB Lu 0,3 75 UPS 
IT La 75 UPS 
IT Lu 0,3 75 UPS 
NL La 50 120 ABX 
NO La/Lu 0,4 31 120 Shipping 
PT Lu 75 UPS 
s La/Lu 0,2 31 120 Shipping 
CH La 0,2 25 80 niet via VAS 

Tabel 815: Parcel criteria 
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PHILIPS 

Bijlage 8. Fysieke inrichting magazijn [stellingenplan] 
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PHILIPS 

Bijlage 9. Fysieke inrichting magazijn [tekening] 
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Bijlage 10. 

Kengetallen 

Snelheden 
Rijden piektrucks 
Liften reachtrucks 
Liften piektrucks 
Rijden reachtrucks 

Dozen pieken 

Aantal gangen 
Lange lomps 
Zwaar en LE 

Congestie 

2 mis. 
0,4 mis. 
0,2 mis. 
0,6 s.l m. 

5 s.l doos 

18 gangen 
6 gangen pieklocaties sectie 

Korte producten totaal 
(Zwaar, Licht en LE) 
Lomps (overig) 
Luminaires lang 
Luminaires overig 

2 gangen pieklocaties in sectie lang 
46 gangen opslaglocaties 

Sectie Lang 

40 gangen pieklocaties sectie 
5 gangen 
8 gangen 

Tabel 816: Kengetallen 

De tijd dat een orderpieker zich gemiddeld in een 22 m. lange gang zal bevinden: 

Rijden 
Stoppen en afstappen 
Locatiescan 
EAN scan 
Dozen pieken 
Verticale locatiebew. 1 
Starten 
Draaien 
Totaaltijd locatiebezoek 

22 meters 

3,8 dozen 
3,4 meters 

11 s 
6 s 
5 s 
5 s 

19 s 
1 % 0,2 s. 

6s 
12 s 
64 s 

Tabel 817: Gangtijd orderpicker, sectie lang 

De tweede orderpieker heeft een kans van 1114 dat hij moet wachten op de eerste, deze 
houdt namelijk 4 van de 56 grondlocaties in een gang bezet. De gemiddelde verblijftijd van 
de tweede order pieker is dus 64 s. + 1114 * (64 s. - 11 s. rijtijd)= 67, 8 s. 
De derde orderpieker heeft een kans van 1/7 dat hij moet wachten op een van de twee 
andere, dus de gemiddelde verblijftijd van deze orderpieker zal 71 ,6 s. zijn. 

Gemiddelde verblijftijd orderpieker 1: 64 s. -7 doorstroom: 56 luur 
Gemiddelde verblijftijd orderpieker 2: 67,8 s. -7 doorstroom: 53 luur 
Gemiddelde verblijftijd orderpieker 3: 71,6 s. -7 doorstroom: 50 luur 
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56/uur 109 /uur 159/uur 

Figuur 85: Stroomschema # orderpiekers in gang volgens de wachttijdtheorie 

Hieruit volgen de volgende differentiaalvergelijkingen: 

56 p, =À Po 
109 Pz =À p, 
159 P3 =À Pz 

Hier is p0 de fractie van de tijd dat er 0 orderpiekers in een gang zullen zijn en À het aantal 
orders dat per uur in een gang zal vallen. Er zal dus berekend moeten worden hoeveel 
orders er maximaal per uur in een gang mogen vallen bij een fractie van de tijd waarbij er 
drie orderpiekers in een gang zijn (p3) van respectievelijk 5% en 10%. 

Dit leidt tot tot een maximale À van 49 en 68,5 bezoeken/ uur, wat weer resulteert bij een 
werktijd van 9,5 uur in een maximaal aantal bezoeken van 651 per dag in een gang met 
twee richtingen en 465,5 bezoeken per dag in een doodlopende gang. 

Aangezien vorkheftrucks door hun replenishments, put-away en full pallet picks ook in 
dezelfde gangen rijden, dragen deze voertuigen ook bij aan de congestie. 

Aanname: Replenishments, put-away en full pallet picks zijn willekeurig verdeeld over de 
gangen en dus kan het gemiddeld aantal locatiebezoeken van deze activiteiten per gang 
gelijk gesteld worden. 

Full pallet picks 

Rijden 22 
Stoppen en afstappen 
Locatiescan 
EAN scan 
Liften reachtruck 12,5 
Starten 
Draaien 
Totaaltijd 

meters 

meters 

13,2 s. 
6 s. 
5 s. 
5 s. 
31,25 s. 
6 s. 
12 s. 
78,5 s. 

Tabel 818 : Tijd benodigd voor een full pallet piek 

Een locatiebezoek van een truckrijder voor een full pallet piek duurt gemiddeld dus 1,1 
maal langer dan een clusterpick. Dit levert het volgende op voor deze sectie: 
1,1 * 207 locatiebezoeken I dag = 228 orderregel equivalenten/ dag 
Gelijke spreiding over 18 gangen maakt een vermindering van ongeveer 14 OL/ dag/ gang 

Put-away 
De tijd voor een put-away wordt gelijk verondersteld aan de piektijd van een full pallet 
piek. Het aantal put-aways is gemiddeld 240 per dag. Dit levert voor de sectie lange lamps 
het volgende aan put-away op: 
1,1 * 240 locatiebezoeken I dag = 264 orderregel equivalenten/ dag 
Gelijke spreiding over 18 gangen maakt een vermindering van ongeveer 16 OL/dag/gang 

Replenishment 
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Bij een replenishment zal er eerst een pallet gepiekt moeten worden, wat in principe even 
lang duurt als het pieken van een volle pallet of de put-away van een pallet. Vervolgens zal 
een dergelijke pallet ook nog weggezet moeten worden, wat op dezelfde manier gaat als 
een put-away met het verschil dat een replenishment in deze sectie altijd in een 
grondlocatie zal plaatsvinden. Wel zal de pallet naar de juiste locatie moeten worden 
gereden en klaargemaakt worden voor het pieken, d.w.z. de folie eraf, lege pallet 
weghalen, etc. Hiervoor staat 30 sen 17/18 maal22 meter voor het rijden. 
De totaaltijd voor replenishments is dan 121,1 s. 
Een replenishment duurt dus 1, 7 maal langer dan een clusterpiek. Dit levert voor de sectie 
van lange het volgende aan replenishment op: 
1, 7 * 35 locatiebezoeken I dag= 61 orderregel equivalenten/dag 
Gelijke spreiding over (18+4)/2= 11 gangen maakt een vermindering van ongeveer 
60L/ dag I gang. 

Conclusie 
Maximum aantal orderlijnen clusterpieks doodlopende gangen: 
465- 6 (replenishments)- 16 (put-away)- 14 (full pallet picks) = 429 orderlijnen/dag 

Maximum aantal orderlijnen doorlopende gangen: 
651 - 6 (replenishments) - 16 (put-away) - 14 (full pallet pieks) = 615 orderlijnen/ dag 

Omdat deze sectie gemiddeld 267 orderlijnen per dag ontvangt aan clusterpieks, zal 
congestie hier geen probleem zijn, zelfs niet als er rekening gehouden wordt met de 
piekuren waar het ongeveer 50% drukker kan zijn dan in de reguliere uren. 

Sectie korte lomps: Overig en Zwaar Et LE 
Zo gaan we ook te werk voor de overige secties van de lamps: 
Hier zal echter ook met verticale afstanden voor het pieken rekening moeten worden 
gehouden. De eerste ligger ligt op 1. 70 m., dus alle grondlocaties binnen een straal van 17 
m. zijn gunstiger om uit te pieken dan de locaties op verdieping 1. 

Sectie zwaar & LE 

Rijden 
Stoppen en afstappen 
Locatiescan 
EAN scan 
Verticale locatiebew. 1 
Verticale locatiebew. 2 
Dozen pieken 
Starten 
Draaien 
Totaal 

22 meters 

3,4 
5,8 
6,8 dozen 

% 

12% 
4% 

11 s. 
Sectie lamps 

6 s. 
overig 
Rijden 

5 s. Stoppen en 
5 s. afstappen 
2 s. Locatiescan 

22 meters 

1,2 s. EAN scan 
34 s. Dozen pieken 4,2 dozen 
6 s. Starten 

12 s. Draaien 
82 s. Totaal 

Tabellen 819 en 820: Gangtijden voor respectievelijk sectie zwaar ft LEen de sectie lamps overig 

Zoals te zien is in Bijlage 8 is de sectie zwaar & LE dusdanig klein dat gesteld kan worden 
dat de horizontale afstanden verwaarloosbaar zijn. Daarom wordt er hier aangenomen dat 
de lager gelegen locaties in deze secties altijd gunstiger zijn dan de hoger gelegen locaties. 
Op basis van deze aanname kan er weer berekend worden of er congestie zal zijn in deze 
sectie. 

De gemiddelde verblijftijd in een gang is dan 81 s. De gemiddelde verblijftijd van de 
tweede order pieker is dan 82s. + 1/14 * (1 /2 (81 s. - 11 s. rijtijd))= 84,5 s. 
De derde orderpieker heeft een kans van 1/7 dat hij moet wachten op een van de twee 
andere, dus de gemiddelde verblijftijd van deze orderpieker zal 89,5 s. zijn. 
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11 s. 
6 s. 

5 s. 
5 s. 

21 s. 
6 s. 

12 s. 
66 s. 



Dit leidt tot tot een maximale i\ van 42,8 en 60,4 bezoeken/ uur, wat weer resulteert bij 
een werktijd van 9,5 uur in een maximaal aantal bezoeken van 574 per dag in een gang 
met twee richtingen en 407 bezoeken per dag in een doodlopende gang. 

Bij de sectie overige korte (lichte) lamps zal er bij de inrichting ook met de horizontale 
afstanden rekening moeten worden gehouden, omdat de afstanden in deze sectie dusdanig 
groot zijn dat ze wel een relevante factor zijn. Echter, aangezien deze indeling ook weer 
afhangt van de mogelijke congestie, kan hier nog geen aanname over gemaakt worden. Er 
zal hier dus een maximaal aantal orderlijnen per uur berekend worden op basis van picks 
die alleen op de grond plaatsvinden . De tijd van zo'n piek is voor de orderpiekers 1,2 en 3 
respectievelijk 66 s. , 68s. en 70 s. bij een gemiddeld aantal dozen per piek van 4,2. 
Sku's die op een hogere verdieping liggen zullen voor een hoger aantal orderlijnen worden 
aangeslagen, door te vermenigvuldigen met 1 ,25 (83sec (piek verdieping 1) I 66 sec) . 

Dit leidt in de sectie lichte korte lamps tot een maximale i\ van 48 en 67.5 bezoeken/ uur, 
wat weer resulteert bij een werktijd van 9,5 uur in een maximaal aantal bezoeken van 456 
per dag in een gang met twee richtingen en 641 bezoeken per dag in een doodlopende 
gang. 

Full pallet picks 
~~--------------~~----------------------~~---Rijden 22 meters 13,2 

Stoppen en afstappen 6 
Locatiescan 5 
EAN scan 5 
Liftenreachtruck 12,5 meters 31,3 
Starten 6 
Draaien 12 
Totaal 78,5 

Tabel 821: Gangtijd full pallet picks 

Een locatiebezoek van een truckrijder voor een full pallet piek duurt gemiddeld ongeveer 
even lang als een clusterpick. Aangezien de volle pallets over het algemeen verspreid 
zullen zijn over beide secties met korte lamps levert dit het volgende op: 
310 locatiebezoeken/dag = 310 orderregel equivalenten/dag 
Gelijke spreiding over 46 gangen maakt een vermindering van ongeveer 7 OL/dag/gang 

Put-away 
De tijd voor een put-away wordt ongeveer gelijk verondersteld aan de piektijd van een full 
pallet piek. Het aantal put-aways, ook weer verspreidt over het hele gebied van de korte 
lamps, is gemiddeld 692 per dag. Dit levert voor deze hele sectie lange het volgende aan 
put-away op: 
1 • 692 locatiebezoeken/dag = 692 orderregel equivalenten/dag 
Gelijke spreiding over 46 gangen maakt een vermindering van ongeveer 15 OL/dag/gang 

Replenishment 
Replenishments worden weer per sectie apart bekeken, omdat deze in de meeste gevallen 
binnen een sectie zullen plaatsvinden. 
De totaaltijd voor replenishments in de sectie zwaar & LE is wederom ongeveer 122 s. 
Een replenishment duurt dus 1, 5 maal langer dan een clusterpick. Dit levert voor deze 
sectie het volgende aan replenishment op: 
1,5 • 62 locatiebezoeken I dag= 93 orderregel equivalenten/dag 
Gelijke spreiding over 6 gangen maakt een vermindering van ongeveer 16 OL/dag/gang. 

Ook in de sectie lichte korte lamps duurt een replenishment ongeveer 122 seconden: 
1,5 • 218 locatiebezoeken/ dag= 327 orderregel equivalenten/ dag 
Gelijke spreiding over 40 gangen maakt een vermindering van ongeveer 10 OL/ dag/ gang 

Aanvullende opmerkingen 
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Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de put-away en full pallet picks verspreid zullen 
plaatsvinden. In werkelijkheid zullen locaties, vooral in deze sectie, minder willekeurig 
worden toegewezen; producten zullen eerder worden toegewezen aan locaties die dichter 
bij de in- en uitgang liggen, waardoor deze activiteiten meer drukte opleveren in de 
'gunstiger' gelegen gangen. 
Om te bepalen wat het exacte effect van dit verschijnsel is, zou er een simulatie van het 
geheel gedaan moeten worden . Dit valt echter buiten het kader van dit afstudeerproject. 
Wel kan het effect van een grotere drukte in de gangen bekeken worden: wanneer het in 
een doorlopende gang in deze sectie 50% drukker zou zijn door put-aways en full pallet 
picks, betekent dit dat er 33 i.p.v. 22 orderlijnen ten gevolge hiervan in deze gangen zullen 
vallen . Deze toename heeft als gevolg dat de kans op drie orderpiekers in een doorlopende 
gang 10,2% i.p.v. 10% en in een doodlopende gang 5,1 % i.p.v. 5% wordt. Hieruit blijkt dat 
dit effect dusdanig marginale gevolgen heeft, dat het buiten beschouwing kan worden 
gelaten. 

Zoals eerder gezegd zal er bij de toewijzing van producten aan locaties op de hoger 
gelegen verdiepingen in de sectie overige lamps rekening moeten worden gehouden dat het 
aantal orderlijnen van deze producten met een factor 1,25 vermeerderd wordt om het 
maximum aantal orderlijnen te kunnen vergelijken. De picks op hoogte duren namelijk een 
kwart langer dan de picks op de begaande grond en zullen daardoor zorgen voor een 
langere bezetting van een gang. 

Conclusie 
Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doodlopende gangen in sectie Zwaar 8: LE: 
407 - 16 (replenishments) - 15 (put-away) - 7 (full pallet picks) = 369 orderlijnen/ dag 
Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doorlopende gangen in sectie Zwaar 8: LE: 
574- 16 (replenishments)- 15 (put-away)- 7 (full pallet picks) = 536 orderlijnen/dag 

Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doodlopende gangen in sectie korte, lichte lamps: 
456 - 10 (replenishments) - 15 (put-away) - 7 (full pallet picks) = 424 orderlijnen I dag 
Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doorlopende gangen in sectie korte, lichte lamps: 
641 - 10 (replenishments) - 15 (put-away)- 7 (full pallet picks) = 609 orderlijnen I dag 

Luminaires 
Ook hier zal op dezelfde manier het maximale aantal orderlijnen uitgerekend worden, al 
worden hier minder problemen verwacht aangezien er veel minder orderregels in deze 
sectie zullen vallen . 
Op dezelfde manier de congestie berekenen zorgt voor de volgende aantallen bij 
luminaires: 

Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doodlopende gangen in sectie Luminaires overig: 
377 - 9 (replenishments) - 22 (put-away)- 10 (full pallet picks) = 336 orderlijnen/dag 
Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doorlopende gangen in sectie Luminaires overig: 
507 - 9 (replenishments) - 22 (put-away) - 10 (full pallet picks) = 466 orderlijnen I dag 

Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doodlopende gangen in sectie lange Luminaires: 
367 - 4 (replenishments) - 9 (put-away)- 3 (full pallet picks) = 351 orderlijnen/ dag 
Maximum aantal orderlijnen clusterpicks doorlopende gangen in sectie lange Luminaires: 
518 - 4 (replenishments) - 9 (put-away)- 3 (full pallet picks) = 502 orderlijnen/ dag 

Het gemiddelde aantal orderlijnen dat per dag in de sectie luminaires overig zal vallen is 
272 en voor de sectie lange luminaires is dit 100 orderlijnen. Aangezien dit aantal lager is 
dan het aantal bezoeken dat aan een gang gebracht mag worden om congestie te 
voorkomen, zullen in het luminaires gebied normaal gesproken geen congestie problemen 
plaatsvinden. 
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PHILIPS 

Bijlage 11. Start piekronden 
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Bijlage 12. Productiviteit huidige situatie 

4 
5 
6 

18 
19 
20 

Electrieal Pallet truck (EPT) 
Euro pallet 

#of orderlines/items per picking round: 4.7 
#of boxes per orderline/item: 4,2 
#of Replenishments/ orderline 0,1 
#of Breken Box es/ orderline 0,11 
#of boxes per picking round: 19.7 
times in sec/metre 

Mount and start EPT 
Drive with EPT to empty palletboards 
Piek-up empty palletboard 
Re ad fi rst location-address on pieking-list (cluster) 

i 
Stop and dismount EPT 
Scan location 
EAN Scannen 

Piek number of box es: 
Replenishm ents 
Braken Boxes 

Mount and start EPT 
Drive to loeations between 

tos I (number of turns: 2) 
Stop EPT and Ie ave the pallet 
Drive back to the office 
Turn i 

Time Jer 11ckmf rourul 

Total time per pallet in sec. 
Allowance factor 
Time per pickinground in min 
Hours/day 

Bepaling afstanden nieuwbouw 

Afstanden nieuwbouw 

Starage oppervlakte nieuwbouw 
Starage oppervlakte huidig mag. 
Verkleiningsfactor- oppervlakte 
Verkleiningsfactor- afstanden 

Afst. tussen locaties huidig magazijn 
Afst. tussen locaties scenario ded. 
Afst. tussen locaties scenario temp 

16 

51 

95 
77 

37 

10 
10 
5 

228 
47 
6 

48 
38,5 
10 

18,5 
6 

13500 m2 
70000 m2 

5,2 
2,3 

95 m. 
42 m. 
48~ m. 

PHILIPS 

8U.OO 

814,00 
1,15 
15,6 
8,0 
145 

2% 
2% 
1% 
3% 
3% 
0% 
6% 
7% 
3% 
6% 
6% 

12% 
12% 
3% 
3% 

22% 
5% 
1% 
2% 
1% 

Tabel 823: Omrekening afstanden van huidig magazijn naar nieuwbouw 
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PHILIPS 

Bijlage 13. Productiviteit nieuwe situatie 

15 1,0 
2 1,0 
60 1,0 
5 1,0 
10 1,0 

2.4 1,0 
6 1,0 

9,5 1,0 
15 7,5 1,0 

15 1,0 
42 21 

Extra moves t.b.v. dynamisch klaarzetten 
WORK CO NTENTS SHEET 

during dnving (number of turns: 2) 

Reach truck (RL) 

0 ,8 
0,5 

5 

12,5 

5 
2,5 
9 
3 
5 

31,25 
5 
3 
3 

15 1,0 
2 1,0 

60 1,0 
5 1,0 
10 1,0 
2,4 1,0 
6 1,0 

3 9,5 
15 7,5 

15 
21 

... • d ,t.; 

1,0 
1,0 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
1,0 

5 ,0 
2 ,5 
1,8 
3,0 
5,0 

31,3 
5,0 
3,0 
3 ,0 

1,15 
1,39 
8,0 

Tabel 825: Extra moves scenario A door dynamisch klaarzetten 
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Bijlage 14. Tarieven en bepaling opbrengsten 

Sectie Zone ~· Picks Gem # dozen/ OL #OL '·· #OL '• • OL '• #OL '• ,; OL '• ~OL •,, # dozen 
Lampen Zw"r &. LE N~1 90,0% 6,8 1,6 21% 1,8 8,9% 1,5 0,4% 2,52 6,3% 0,67 10,7 4,5 

N~2 9,0% 6,8 0,2 21% 0,2 8,9% 0,2 0,4% 0,25 6,3% 0,07 1,1 0,5 
N~3 1,0% 6,8 0,0 21% 0,0 8,9% 0,0 0,4% 0,03 6,3% 0,01 0,1 0,1 

Lange Lampen 100% 3,8 1,1 3,8% 2 8,5% 1,2 0,4% 2~ 6,3% 0,36 5,7 1,3 
Overige Lampen (laU<) A 71,0% 4,5 2,3 51% 13,3 8,5% 4,5 8,9% 14,41 6,3% 3,63 58,5 16,3 

B 22,0% 4,5 0,7 51% 4,1 8,5% 1,4 8,9% 4,47 6,3% 1,12 18 ,1 5,1 
c 5,5% 4,5 0,2 51% 1,0 8,5% 0,3 8,9% 1,12 6,3% 0,28 4,5 1,3 
0 1,5% 4,5 0,0 51% 0,3 8,5% 0,1 8,9% 0,30 6,3% 0,08 1,2 0,3 

Stroom Eiqen sectie Beide secties Totaal 
Gem# dozen/ OL #OL •,, #OL '• ~Ol •., # dozen 

Luminaires Overig N~1 71% 7,7 1,0 73% 1,9 10% 0,92 53,5 7,1 l11rieven 
N~2 18% 7,7 0,3 73% 0,5 10% 0,23 13,6 1,8 Orderlijn 0,49 
N~ 3 11% 7,7 02 73% 0,3 10% 0,14 8,3 1,1 Piek doos 0,54 

Luminaires Lang N~1 69% 4,2 0,8 17% 1,5 10% 0,29 17,0 1,2 Breken box 3,29 
N~2 20% 4,2 0,2 17% 0,4 10% 0,08 4,9 0,4 # OrderliJnent j"r lamps 1027098 
N~3 11% 4,2 0,1 17% 0,2 10% 0,05 2,7 0,2 # Orderlijnent j"r luminaires 79074 

#Breken boxes par orderl ïn 0,11 
Sectie Zone 
Lampen Zwaar &. LE N~1 EUR 458217 

N~2 EUR 45822 Totaal 509131 
N~3 EUR 5091 

Lange Lampen EUR 149422 Totaal 149422 
Overige Lampen (LaLK) A EUR 1753903 

B EUR 543463 
c EUR 135866 
0 EUR 37054 Totaal 2470286 

Totaal 3128839 
Luminaires Overig Ni\'1 EUR 43936 

Niv2 EUR 11139 Totaal 61882 
N~3 EUR 6807 

Luminaires Lang NIV1 EUR 8809 
N1V2 EUR 2553 Totaal 12767 
Niv3 EUR 1404 

Totaal 74649 

Opbrengsten broken boxes Totaal 400324 

Totale opbrengsten EUR 36038121 

Tabel 826: Opbrengsten per zone 
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Bijlage 15. Modelkeuze uit literatuurstudie 

"Als er gekeken wordt naar de manier van aanpak, valt gelijk op dat het model Yoon en 
Sharp (1996) geen hiërarchische structuur heeft, maar een aanpak die verdeeld is in drie 
fases. De andere twee frameworks hebben wel een meer hiërarchische aanpak, al is deze 
bij Gray et. al. (1992) duidelijker dan bij Gu (2005). Deze laatste maakt een heel 
duidelijke splitsing tussen operationele en meer strategische vraagstukken, waar binnen de 
strategische nog een soort volgorde bestaat, die weer enigszins vergelijkbaar is met Yoon 
en Sharp (1996). Gray et. al. (1992) hebben drie niveaus onderscheiden en de samenhang 
tussen deze niveaus in hun framework weergegeven. 
Als men kijkt naar de manier waarop het ontwerpproces gestart wordt, zijn er veel 
overeenkomsten tussen Yoon en Sharp (1996) en Gu (2005). De eerste start met een stap 
die ze 'managerial considerations' noemen, waarin de randvoorwaarden en eisen 
vastgesteld moeten worden. Gu (2005) heeft eigenlijk dezelfde aanpak door te starten met 
een conceptueel ontwerp, waar in principe hetzelfde gebeurd onder een andere noemer. 
Het grootste nadeel van Gray et. al. (1992) is dat zij niet hebben nagedacht over zo'n 
gestructureerde start, maar min of meer gelijk in details duiken. 
Wat ook opvalt is dat alle auteurs heel duidelijk laten zien dat de onderlinge 
afhankelijkheid zowel tussen de verschillende niveaus als binnen de niveaus groot is; als er 
ergens iets veranderd wordt, heeft dit ook gevolgen voor de andere functies. In alle 
modellen zitten daarom ook een feedback loops en evaluatie pijlen om dit te blijven 
controleren. 
Het grote verschil in aanpak tussen Gu (2005) en Yoon en Sharp (1996) is dat de eerste 
duidelijk ieder vraagstuk apart behandelt op een hiërarchische wijze en na ieder vraagstuk 
evalueert wat dit betekent voor het geheel, terwijl Yoon en Sharp (1996) een meer 
geïntegreerde aanpak hebben. 
Als ze tenslotte beoordeeld worden op bruikbaarheid, is Gray et. al. (1992) duidelijk de 
minste van de drie. Dit model laat op een gestructureerde manier verbanden zien, maar 
mist een duidelijke ontwerpaanpak. Dit wil overigens niet zeggen dat gedeelten hiervan 
niet bruikbaar zijn, maar als ontwerpaanpak heeft dit framework nog teveel gaten. 
Gu (2005) en Yoon en Sharp (1996) zijn beiden bruikbaar en zelfs te combineren. Waar de 
laatste duidelijker op aanpak gericht is en dit ook gestructureerder is weergegeven, is Gu 
(2005) completer met betrekking tot de probleemvelden op het operationele vlak. 
Als er elementen uit Gu (2005) betrokken worden in de aanpak van Yoon en Sharp (1996) is 
het mogelijk om op een complete, geïntegreerde manier tot een warehouse ontwerp te 
komen op zowel ontwerpniveau als operationeel niveau. Als aanpak op zich is Yoon en 
Sharp (1996) duidelijk het meest bruikbaar. " 
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Bijlage 16. 

ABC 
AGV 
CDW 
CMSU 
DCB-Acht 
ERP 
F&A 
FD 
FTE 
1/0- punt 
IPLC 
KPI 
LaLK 
LaLL 
LaZK 
LaZL 
LE 
LuLK 
LuLL 
LuP 
LuZK 
LuZL 
OLS 
OPS 
Nordie = 
PtB 
PLD 
PO 
RDC 
RF 
SKU 
SP Lu 
VAS 
VSG 
WE 
WMS 
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Lijst met afkortingen 

Activity Based Casting 
Automated Guided Vehicle 
Central Data Warehouse 
Country Marketing & Sales Units, verkooporganisatie Philips 
Distributiecentrum Brabant, locatie Acht 
Enterprice Recource Planning 
Finance and Accounting 
Factory distribution 
Full Time Equivalent 
In- I out punt; plaats waar de piekronden eindigen 
International Production & Logistics Center, fabrieken Philips 
Key Perfomance Indicator 
Lichte, korte lamps 
Lichte, lange lamps 
Zware, korte lamps 
Zware, lange lamps 
Lighting Electranies 
Lichte, korte luminaires 
Lichte, lange luminaires 
Profielen luminaires 
Zware, korte luminaires 
Zware, lange luminaires 
Orderlines 
Order Piek Systeem 
Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken 
Piek to Belt 
Philips Lighting Distribution 
Purchase Order 
Regionaal distributiecentrum 
Radio Frequency 
Stock Keeping Unit, alle unieke artikelen, waarvan voorraad is 
Spare parts luminaires 
Value Added Services 
Villeneuve-Saint-George 
Warehouse Engineering 
Warehouse Management Systeem 


