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ABSTRACT 

This report describes the research of an automated sortation system at the Etam Group. An analysis 
and diagnosis of the current automated sortation system has been performed. The company expects an 
increase in the sales and is uncertain about the performance of the sortation system in this sales 
growth. Aredesign ofthe sortation system has been made to cope with the different growth strategies. 
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MANAGEMENf SAMENVATTING 

Het project is gedaan bij de Etam Groep te Zoetermeer. Etam Groep is een holding bestaande uit twee 
winkelketens, Miss Etam en Promiss, en een ondersteunende business unit genaamd Etam Retail 
Services (ERS). ERS draagt zorg voor een efficiënt beheer van de totale infrastructuur van de Etam 
Groep. Zij verzorgt alle administratieve, logistieke, informatieve en vastgoed activiteiten voor beide 
winkelketens. Het beheer van het centrale distributiecentrum valt ook onder het beheer van ERS. De 
strategie van beide winkelketens kan als trendvolgend gekarakteriseerd worden. Wanneer er een trend 
wordt gesignaleerd, probeert men deze trend te vertalen in een product en dit zo snel mogelijk op de 
markt te brengen. De snelheid van de logistieke keten is dus van belang. De logistieke keten kan 
gekarakteriseerd worden als een push systeem. Via het distributiecentrum worden de producten 
gealloceerd over de filialen. Het distributiecentrum functioneert voornamelijk als een cross-docking 
faciliteit waar de binnenkomende orders worden uitgesorteerd over de verschillende 
eindbestemmingen bestemd voor de filialen. Een deel (±20%) van ontvangen producten worden 
tijdelijk opgeslagen in het DC. Deze opgeslagen producten worden aan de hand van werkelijke 
verkopen in de filialen alsnog vanuit het DC gealloceerd over deze filialen. Wanneer producten niet 
naar verwachting verkopen, worden deze retour gehaald naar het DC. De retourproducten worden 
gealloceerd over de zogenaamde outletfilialen waar de producten tegen een lagere prijs verkocht 
worden. 

In de een initiële oriëntatiefase is een procesontwerp en een probleemdefinitie gemaakt. Vanuit een 
probleemkluwen is het probleem als volgt gedefinieerd: 

Er is onzekerheid over de prestatie en capaciteit van het distributiecentrum in de huidige configuratie 
en werkwijze in het geval van aftetgroei. 

Wanneer de Etam Groep de kans heeft om uit te breiden, zal deze kans benut worden. Van het 
distributiecentrum wordt verwacht dat deze in geval van afzetgroei binnen de gewenste doorlooptijd 
de orders verwerkt. Het doel van het project is als volgt gesteld: 

Het doel van het project is het doen van aanbevelingen aan het logistiek management ten aanzien van 
het distributiecentrum in het geval van afZetgroei door op basis van een analyse en diagnose van de 
huidige werkwijze een ontwerp van het sorteersysteem te maken dat voldoet aan de gewenste prestatie 
in de verschillende, door het management gestelde, groeiscenario 's. 

De orderverwerking van de verschillende goederenstromen vind in het DC plaats met behulp van een 
geautomatiseerd sorteersysteem. De productbatches worden in het systeem gebracht en automatisch 
verdeeld over de eindbestemmingen. Dit gebeurt in drie sorteergebieden, waarvan er twee bestemd 
zijn voor de filialen en één bestemd voor de tijdelijke opslag. Omdat een productbatch wordt verdeeld 
over de drie sorteergebieden, is het van belang dat een ingevoerde productbatch gesplitst wordt in drie 
delen die elk bestemd zijn voor een sorteergebied. De splitsing van deze productbatches vindt plaats in 
het voorsorteerproces, welke ook geautomatiseerd is. 

De gewenste doorlooptijd van een order is één dag. Deze doorlooptijd bestaat uit ontvangst van 
producten, ordersamenstelling, laadproces van de vrachtwagen en het werkelijke transport naar de 
filialen. Om het laadproces en transport naar de filialen zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het 
van belang dat de ordersamenstelling binnen een bepaald tijdsbestek plaatsvindt. Uit de diagnose is 
gebleken dat het productaantal en de sorteersnelheid van belang zijn bij de benodigde tijd voor 
ordersamenstelling. Door seizoensinvloed en het hoge aandeel van de verkopen aan het einde van 
week bestaat er een spreiding in de aantallen van de verschillende goederenstromen. Van het DC 
wordt verwacht dat deze flexibel om kan gaan met de variatie in de aantallen van de goederenstromen. 
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Om de prestatie van het huidige sorteersysteem te kunnen analyseren is er gebruikt van simulatie. Op 
basis van deze simulatie is er een diagnose uitgevoerd. Uit deze diagnose is gebleken dat de 
sorteersnelheid afhankelijk is van de benutting van de transportbanen en de belasting van de 
verschillende sorteergebieden. Daarnaast is gesteld dat door de huidige configuratie van het 
voorsorteerproces de huidige sorteersnelheid niet optimaal is. 

Om de prestatie van het huidige sorteersysteem te confronteren met een potentiële afzetgroei , zijn er in 
overleg met het management potentiële groeialternatieven vastgesteld. De verwachting is dat beide 
winkelketens nog nieuwe filialen zullen openen in Nederland, daarnaast tracht men de verkoop per 
filiaal te verhogen. Naast deze autonome groei zijn er verschillende potentiële mogelijkheden voor 
uitbreiding. Een uitbreiding in België, een uitbreiding in Duitsland en een derde keten in Nederland 
zijn daarbij als optie genomen. Op aangeven van het management zijn de bijgehorende groeicijfers per 
groeialternatief bepaald. Om de consequenties van de groeiscenario's in kaart te brengen ten opzichte 
van de gewenste situatie is een doelstelling bepaald waaraan de prestatie van het DC getest is. De 
doelstelling is om voor 17.00 uur gereed te zijn met het geplande aantal orders in het eigen DC, 
daarnaast is een minimale sorteertijd gewenst. De doelstelling is op basis van transport, arbeidskosten 
en kantoortijden van de betrokken afdelingen bepaald. Om de effecten van de groeiscenario's te testen 
zijn er per groeiscenario dagscenario ' s samengesteld waaraan het huidige systeem en de ontwerpen 
zijn getest. Er is een gemiddeld dagscenario en worstcase dagscenario ontwikkeld. Aangezien er 
spreiding is het aantal producten per goederenstroom is het van belang dat ook in piektijden de 
goederenstromen binnen de gewenste tijd verwerkt kunnen worden. In de worstcase dagscenario's zijn 
deze piekaantallen verwerkt. 

Wanneer alleen sprake is van autonome groei is het huidige aantal eindbestemmingen voldoende om 
binnen de huidige werkwijze de orders samen stellen. Wanneer er naast de autonome groei een 
uitbreiding plaats zal vinden, zal het resulterende aantal filialen hoger zijn dan het beschikbare aantal 
eindbestemmingen. Er is dus gezocht naar oplossing voor deze eindbestemmingen. Uit de confrontatie 
is gebleken dat het huidige systeem bij autonome groei niet in staat is de orders op tijd samen te 
stellen. Daarnaast is de sorteersnelheid en dus de sorteertijd van het huidige systeem niet optimaal. In 
het eerste deel van het ontwerp is een aanpassing gemaakt op het voorsorteerproces waardoor de 
sorteersnelheid optimaal wordt. Met behulp van de aanpassing uit het eerste deel van het ontwerp zal 
men met een bepaalde zekerheid in staat zijn de ordersamenstelling volgens de doelstelling te 
volbrengen. 

Ten aanzien van de uitbreidingen waar er een tekort aan eindbestemmingen is, zijn er twee opties 
overwogen: ordersamenstelling in twee waves en creatie van een 4de sorteergebied. Beide opties zijn 
zodanig ontworpen dat deze een toevoeging zijn op het eerste deel van het ontwerp. In beide situaties 
worden er voldoende eindbestemmingen gecreëerd om de ordersamenstelling van de verschillende 
scenariocombinaties mogelijk te maken. Aan de hand van de dagscenario's is de prestatie van beide 
opties beoordeeld. De optie met een 4cte sorteergebied lijkt, afgezien van een hogere investering, een 
betere oplossing. Deze conclusie is getrokken op basis van de sorteertijd maar ook op kwalitatieve 
afwegingen ten aanzien van transport en ontvangst van de goederen. 

Op basis van de analyse en diagnose van het huidige systeem, de groeiscenario's en het herontwerp 
zijn de volgende aanbevelingen gedaan voor het sorteersysteem en de randprocessen. 

De prestatie van het huidige systeem is niet optimaal. Om de benodigde sorteertijd in de huidige 
situatie te minimaliseren en voorbereid te zijn op de autonome groei is de aanbeveling om het systeem 
aan de hand van het eerste deel van het ontwerp aan te passen. 
Wanneer de potentiële kans om uit te breiden wordt benut en er dreigt een tekort in het aantal 
eindbestemmingen, is de aanbeveling om een 4de sorteergebied in te richten en het voorsorteerproces 
aan te passen aan de hand van het tweede deel van het ontwerp. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeerproject van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het project is uitgevoerd bij de Etam Groep te Zoetermeer, waar 
zowel het hoofdkantoor als het distributiecentrum gelegen is (zie foto voorzijde). De Etam Groep is 
het moederbedrijf van de twee business units van de damesmodeketens Miss Etam en Promiss. Het 
project heeft plaatsgevonden binnen de derde business unit Etam Retail Services, welke de facilitaire 
diensten logistiek, vastgoedbeheer, informatie en administratie voor de twee modeketens verzorgt. 

Vanuit een technisch georiënteerde instelling als de TU/e was de stap richting de damesmode voor mij 
een boeiende. Vanaf het moment dat ik voor het eerst in het geautomatiseerde distributiecentrum 
rondliep was bij mij de belangstelling voor het systeem gewekt. Ik wilde daarom graag de uitdaging 
van het project aangaan. Tijdens de negen maanden die ik in Zoetermeer heb doorgebracht, heb ik veel 
leerzame momenten gehad. Deze waren op zowel technisch als sociaal niveau. 

Bij deze wil ik graag het bedrijf bedanken dat het mij de mogelijkheid heeft gegeven mijn 
instrumenten uit de theorie in de praktijk te gebruiken. In het bijzonder wil daarbij de 
bedrijfsbegeleiding bedanken. Ten eerste wil ik Richard Lukkassen bedanken omdat deze zorg heeft 
gedragen voor de beheersing van het project in het algemeen. Daarnaast heeft hij mij op de juiste 
momenten een duidelijke visie gegeven van de besproken onderwerpen. Ten tweede wil ik graag 
Marcel Balkestein bedanken omdat deze mij van alle benodigde informatie heeft voorzien. Hij heeft 
mij een duidelijk beeld gegeven van de logistieke missie van het bedrijf en de verschillende 
goederenstromen in het distributiecentrum. Ik heb onze gesprekken als fijn ervaren. Ten derde wil ik 
graag de manager en teamleiders van het DC, de afdeling Logistieke Planning, de afdeling 
Goederenadministratie en de afdeling Kwaliteitszorg bedanken voor de informatie waarvan zij mij 
voorzien hebben maar eigenlijk nog meer voor de fijne werkplek die zij mij bezorgd hebben. Ik heb de 
afgelopen 9 maanden als zeer fijn ervaren en heb mezelf daarbij als onderdeel van de afdeling 
Logistiek beschouwd. 

Vanuit de universiteit heb ik de begeleiding als zeer professioneel ervaren. Deze begeleiding wil ik 
graag bedanken. De eerste begeleider Rob Broekmeulen heeft mij, naast met de algemene planning en 
beheersing, zeer goed geholpen in de structurering en afbakening van het project. De gesprekken met 
hem over verschillende onderwerpen heb ik als fijn ervaren. De tweede begeleider Henny van Ooijen 
heeft mij met een kritische maar objectieve blik duidelijk inzicht gegeven in de structurering en 
verslaglegging van de logistieke processen en het project. 

Door de verkeersdrukte tussen Brabant en de Randstad was ik genoodzaakt doordeweeks in Den Haag 
te gaan wonen. Ik wil daarom graag mijn vriendin Karin bedanken voor de steun die ze mij tijdens het 
heeft gegeven. Daarnaast wil ik ook graag mijn moeder bedanken. Samen hebben zij ervoor gezorgd 
dat ik ook in het weekend een plek had om thuis te komen. 

Jeroen Steenbakkers 
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----------------------------------------------------------

1. BEDRIJFSBESCHRIJVING 
Het project is gedaan bij de Etam Groep te Zoetermeer. Voordat er inhoudelijk wordt ingegaan 

op het project wordt er eenbedrijfs-en procesbeschrijving gegeven. 

1.1 Etam Groep 
Etam heeft in Nederland een historie van ongeveer 80 jaar. De meer dan 180 winkels (Miss 

Etamen Promiss), zijn te vinden op Al locaties door het hele land. De Etam Groep is een holding 
bestaande uit drie afzonderlijke business units (BU's); Miss Etam, Promiss en Etam Retail Services 
(ERS). Miss Etam en Promiss zijn de twee winkelbedrijven, Etam Retail Services is de business unit 
die winkelbedrijven facilitair ondersteunt. 

De Etam groep is een in Zoetermeer gevestigde zelfstandige onderneming welke, behalve de naam, 
geen relatie heeft met Etam winkels in het buitenland. Deze horen bij het Franse Etam 
Développement. Er wordt door de holding een jaarlijkse omzet gerealiseerd van ongeveer 300 miljoen 
euro. Dit maakt Miss Etam en Promiss marktleiders van damesbovenkleding. In totaal zijn er 2400 
mensen werkzaam bij de Etam Groep (BRON: www.etamretailservices.nl) waarvan er 250 werkzaam 
zijn op het hoofdkantoor te Zoetermeer. 

I 
M I S S 

~ 
• promss 

RETAIL SERVICFS 

Figuur 1. 1 Organogram Etam Groep 

Voor een uitgebreid overzicht van de afdelingen wordt er verwezen het organogram te vinden in 
appendix A. 

1.1.1 Missie, doelstelling en strategie 

De missie van de Etam Groep wordt als volgt beschreven: 
Het exploiteren van winstgevende winkelformules en merken van modische goederen voor vrouwen 
en het waarborgen van de continuïteit van de onderneming 

De doelstelling luidt: 
Het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf, door een continue groei en winst te realiseren. Het 
doel is hierbij het bereiken van een jaarlijkse nettowinst van 7%, een cashflow van 10% en een 
omzetgroei van minimaal 10%. Dit doen we op een maatschappelijke wijze. 

Strategie: 
• Het begeleiden van Miss Etam en Promiss in verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei 
• Het onderhouden van een excellente en efficiënte infrastructuur 
• Het toevoegen van "New business" 
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1.2 Miss Etam en Promiss 
Miss Etam en Promiss zijn de twee winkelbedrijven van de Etam Groep. Beide hebben een 

eigen directie en handhaven daarnaast een eigen visie en missie. Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, 
heeft het concept Etam een historie van 80 jaar. In het jaar 1994 is het merk Promiss ontstaan. De 
doelstelling van zowel Miss Etam als Promiss is het aanbieden van commerciële damesbovenkleding 
en accessoires aan de Nederlandse vrouw. Het uitgangspunt is hierbij dat ieder verkocht artikel een 
bepaalde bijdrage levert aan de winst. De twee winkelbedrijven onderscheiden zich van elkaar door 
het richten op een verschillend marksegment Het marksegment waarin Promiss actief is ligt hoger dan 
waar miss Etam in opereert. Hierdoor worden ook verschillende doelgroepen aangetrokken door beide 
BU's. Het huidige aantal filialen van MissEtamen Promiss zijn respectievelijk 109 en 64. Naast de 
filialen van Miss Etam en Promiss zijn er ook nog 20 outletfilialen. 

1.2.1 Missie Miss Etam 

Miss Etam exploiteert een winstgevende winkelformule die dominant 
aanwezig is in de belangrijke winkelcentra. Hierin wordt actuele mode verkocht aan 
vrouwen in een vriendelijke, frisse en inspirerende omgeving. 

1.2.2 Missie Promiss 

Een veilig mode avontuur 

M I S S 

~ 

• 
Veilig: een constante goede kwaliteit, deskundigheid, open en eerlijk naar 
de klant, goede prijs/kwaliteit verhouding. 

promss 
Mode: het aanbod is actueel, inspirerend, stijlvol en verandert met de klant mee. 
Avontuur: zowel medewerkers als de klanten zijn veranderingsbereid, de klant ontdekt elke week wat 
nieuws, Promiss daagt uit net dat stapje verder te gaan. 

1.2.3 Organisatie 

De organisatiestructuur van Miss Etam en Promiss zijn vrijwel identiek. Voor een compleet 
overzicht wordt er verwezen naar appendix A. Beide organisaties bestaan uit de volgende afdelingen: 
Inkoop, Planning, Styling en Verkoop. Hieronder zal kort toegelicht worden wat de functies per 
afdeling zijn. 

• Inkoop: is verantwoordelijk voor het inkopen van de collecties binnen het gestelde budget. De 
afdeling inkoop werkt nauw samen met de afdeling Styling en (budget) Planning. 

• Planning: is verantwoordelijk voor samenstellen van het geplande budget per productgroep. 
• Styling: is verantwoordelijk voor het adviseren van de afdeling Inkoop op het gebied van 

kleuren, stijl en stoffen. Daarnaast houdt deze afdeling de consistentie van de collectie in het 
oog. 

• Verkoop: houdt zich bezig met het faciliteren van de verkopen. De afdeling biedt 
ondersteuning aan de filialen en is verantwoordelijk voor een goede presentatie van artikelen 
in deze filialen. De afdeling Allocatie valt onder de afdeling Verkoop. De afdeling Allocatie is 
verantwoordelijk voor de verdeling van de ingekochte collectie over de filialen. Voor een 
uitgebreide uitleg van de werkzaamheden van de afdeling Allocatie wordt er verwezen naar 
appendix B. 
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1.2.4 Marktomgeving 

Het afzetgebied van zowel Miss Etam als Promiss is Nederland. De filialen van beide 
winkelketens bevinden zich op A 1 locaties in de centra van de grote steden. Miss Etam is momenteel 
de marktleider in het marktsegment. Waarbij C&A en M&S als grootste concurrenten worden 
beschouwd. Ook H&M is groeiende en wint momenteel meer marktaandeel (zie figuur 1.2 links). In 
figuur 1.2 (rechts) is het relatieve marktaandeel van de top 5 in relatie tot de totale markt in omzet van 
2006/2007(Bron: GFK Panel Services) weergegeven. De winkelketen Promiss is groeiende en onlangs 
verkozen tot beste damesmode keten van Nederland. (Bron: GFK Panel Services). In de ranglijst 
gebaseerd op omzet van damesmodeketens staat Promiss op nummer 13 

11% 

Figuur 1.2. Marktaandeel Miss Etam 

lil Miss Etam 

•c&A 

O H&M 

O M&S 

25% •V&D 

1.3 Etam Retail Services (ERS) 

lil Top 5 

•overig 

ERS bedient als facilitair bedrijf haar klanten Miss Etam en Promiss. Naast logistieke diensten 
verzorgt ERS ook administratie, informatisering en het vastgoedbeheer voor de Etam groep. 

1.3.1 Missie 

ERS draagt zorg voor een zeer efficiënt beheer van de totale infrastructuur 
van de Etam Groep. Procesveranderingen en -verbeteringen maken integraal deel uit 
van ERS; ERS is zowel initiator, integrator en facilitator van deze processen. 

1.3.2 Mdeling Logistiek 

RETAIL SERVICES 

De afdeling Logistiek is verantwoordelijk voor de distributie van kleding voor zowel Miss 
Etamals Promiss. De afdeling is bestaat uit de afdelingen Kwaliteitszorg (KWZ), Logistieke Planning, 
Distributiecentrum en Goederenadministratie. 

Het project is gedaan in het distributiecentrum van Etam Retail Services. In de oriëntatiefase is 
gebleken dat het probleem de prestatie van het distributiecentrum (DC) betrof. Het DC is onderdeel 
van de gehele logistieke keten van het bedrijf. Deze logistieke keten is ontstaan uit de strategie van het 
bedrijf. In de volgende onderdelen zal daarom een korte beschrijving van de strategie en de relevante 
aspecten van de logistieke keten besproken worden. 

1.4 Strategie 
De missie van Etam Groep is samengevat: het creëren van groei van zowel omzet als winst. 

Men tracht de omloopsnelheid van de verkopen te maximaliseren. De strategie van het bedrijf is door 
middel van een continu proces van assortimentsvernieuwing deze verkopen te maximaliseren. 
Belangrijke aspecten van deze verkoop zijn klantenservice en het aanbod van artikelen. Bepalende 
factoren in dit aanbod zijn de variatie en presentatie van het assortiment, aansluiting van het 
assortiment op de doelgroep, beschikbaarheid van artikelen en de service en aandacht van de 
verkopers in de filialen. Aan de hand van deze factoren probeert men te reageren op veranderingen in 
de mode-markt. In de literatuur wordt de mode-markt gekarakteriseerd door de volgende 
eigenschappen (Christopher, 1997): 
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• Korte levenscyclus, producten worden ontworpen voor de trend van het moment. De 
verkoopperiode is kort (enkele maanden tot zelfs enkele weken) en seizoensgebonden. 

• Hoge veranderlijkheid, de vraag is onstabiel en wordt beïnvloed door verschillende factoren 
(bijv. weer, televisie of reclame) 

• Lage voorspelbaarheid, door de hoge veranderlijkheid is het moeilijk om de vraag te 
voorspellen 

• Impulsief aankoop gedrag, keuze van aankoop wordt gedaan in winkel. De beschikbaarheid 
van het assortiment speelt dus een kritische rol. 

Bovenstaande eigenschappen worden ook erkend door het bedrijf. Om het ns1co van deze 
eigenschappen te beheersen streeft men naar een continu proces van assortimentsvemieuwing. Binnen 
deze assortimentsvemieuwing is de doorlooptijd van de logistieke keten van belang. Christopher 
(1997) onderscheidt drie verschillende doorlooptijden in de logistieke keten: 

• Time-to-Market; hoe lang duurt het voordat een trend wordt erkend, wordt vertaald in een 
product, en op de markt wordt gebracht? 

• Time-ta-Serve; hoe lang duurt het nadat men een klantbestelling krijgt en een product levert 
dat aan de behoefte voldoet? 

• Time-to-React; hoe snel is men in de bijsturing van de goederenstromen om in te spelen op de 
veranderlijkheid van de vraag? 

Voomarnelijk time-to-rnarket en time-to-react zijn voor het bedrijfvan belang. 

1.4.1 Trendvolgend 

De strategie van Etam Groep is trendvolgend. Dit houdt in dat wanneer er een trend 
gesignaleerd wordt er wordt getracht zo snel mogelijk te reageren op deze trend. Een trend houdt 
slechts een bepaalde periode aan; een levenscyclus. Een snelle reactie is gewenst om de twee volgende 
redenen (Christopher, 2004). Wanneer men te traag reageert, mist men potentiële verkopen, en dus 
opbrengst. Aangezien de mode-markt competitief is, levert een snellere reactie dan die van de 
concurrentie extra voordelen op (Richardson, 1996). Ten tweede is de kans op verouderde (niet
verkoopbare) producten groter wanneer men traag reageert op de trend. De Time-to-Market is dus van 
belang. Daarnaast is reactiesnelheid ten aanzien van de vraag van belang. Het bedrijf heeft veel 
filialen, de vraag per filiaal is moeilijk voorspelbaar en kan onderling variëren. Om deze vraagvariaties 
te beheersen is een snelle reactie, Time-to-React, gewenst. 

In literatuur betreffende de modemarkt wordt gesproken over QR (quick-response) strategie. QR kan 
gedefinieerd worden als: 

Een hoge mate van reactiesnelheid en flexibiliteit waarin een organisatie de klant met het juiste 
aantal, variëteit en kwaliteit op het juiste tijdstip, plaats en prijs tracht te voorzien aan de hand van 
een divers scala van producten en diensten.(Christopher, 2004) 

De strategie van het bedrijf kan gedefinieerd worden als een "Quick-Response" strategie. In 
tegenstelling tot de conventionele aanpak waar het modegevoel en het zetten van een trend van groot 
belang is, is bij de "quick-response" strategie voomarnelijk de snelheid van de logistieke keten van 
belang. 

1.4.2 Verkoopconcept 

In het aangeboden assortiment vindt continu een vernieuwing plaats. Er wordt dus niet per 
seizoen een vast assortiment aangeboden. De afdeling Inkoop bepaalt wat de differentiatie en het 
aantal van de producten binnen het assortiment zijn. In de meeste gevallen is er een eenmalige 
aankoop van een bepaald aantal producten welke in een bepaalde periode verkocht worden in de 
filialen (modische producten). De periode is hierbij ongeveer 4 tot 6 weken. 
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Daarnaast wordt een klein deel van het assortiment voor een langere periode (seizoen) aangeboden 
(Never Out of Stock artikelen). In de literatuur wordt de bovenstaande kwestie van modische artikelen 
gekarakteriseerd als een "single-period newsvendor" probleem (Khoudja, 1999). Er is een initiële 
aanschaf van een bepaald aantal artikelen. Van deze artikelen dienen er zoveel mogelijk verkocht te 
worden in een bepaalde periode. Na deze periode worden de producten als commercieel verouderd 
gezien. Het punt waarop een product commercieel verouderd is, wordt bepaald aan de hand van de 
verkoopcijfers en de verblijfsperiade van het product in de filialen. Het bedrijf heeft ervoor gekozen 
om deze verouderde producten tegen een lagere prijs in zogenaamde aparte outletfilialen te verkopen. 
Deze prijsverlaging continueert totdat uiteindelijk alle producten van de initieel aangeschafte 
hoeveelheid verkocht zijn. In het verslag zal gesproken worden over reguliere filialen waar de 
producten tegen "full-price" verkocht worden en de outletfilialen waar de verouderde producten 
verkocht worden. Door deze verkoop van de verouderde producten via aparte outletfilialen blijft het 
assortiment in de zogenaamde reguliere filialen nieuw en commercieel aantrekkelijk. Omdat de 
verkoopprijs in de reguliere filialen hoger is dan de prijs in de outletfilialen, is het van belang dat er 
van de initieel aangekochte hoeveelheid zoveel mogelijk producten in de reguliere filialen worden 
verkocht. Een optimale bestelhoeveelheid is hierbij van belang omdat men aan de ene kant een hoog 
klantenserviceniveau wil realiseren door middel van het aanbod van de producten, aan de andere kant 
wil men niet te veel verouderde producten overhouden. De bepaling van deze bestelhoeveelheid valt 
binnen het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de afdelingen Inkoop en Planning. 

1.5 Logistieke keten 
De logistieke keten van het bedrijf is ingericht aan de hand van de besprokenstrategie. In deze 

logistieke keten ligt de nadruk op snelheid. Er wordt getracht de leveltijd te minimaliseren. 
Voornamelijk de levertijd aan de filialen is hierbij van belang. Deze levertijd aan de filialen bestaat uit 
de levertijd van de leverancier aan het distributie centrum en de levertijd van het distributiecentrum 
aan de filialen. Respectievelijk zijn deze ongeveer 4 tot 10 weken en I tot 2 dagen. In de volgende 
paragraafwordt de ketenstructuur toegelicht. 

1.5.1 Ketenstructuur 

De keten kan gekarakteriseerd worden als een "two-echelon" keten. In figuur 1.3 is een voorbeeld 
weergegeven van een typische "two-echelon" keten. 

-

V L 
E 
V 
E V V R 
A 
N 
c Distributiecentrum 

I V E 
R Filialen 

- (regulier + outlet) 

Figuur 1.3. Typische "Two-Echelon" structuur 

Er is gekozen voor een netwerk met één distributiecentrum gelegen in Zoetermeer waar vanuit de 
filialen worden bevoorraad. Door de schaalgrootte van de organisatie was een centraal distributiepunt 
gewenst. Een andere optie die denkbaar is, is het direct transporteren van de goederen van de 
leverancier naar de filialen , zonder centraal opslagpunt 
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Het voordeel van een centraal opslagpunt is echter de centrale beheersing van goederenstromen. 
Daarnaast zijn de transportkosten lager wanneer men de orders ontvangt, per filiaal samenvoegt en 
transporteert. Het centraal punt dient daarnaast ook om zelf het tijdstip van levering aan de filialen te 
beheersen. Volgens Amiri (2006) levert de keuze voor een centraal DC voordelen op in de flexibiliteit 
van levering en om te kunnen reageren op marktfluctuaties. Daarnaast levert één centraal DC volgens 
Amiri (2006) schaalvoordelen op ten opzichte van transport en de kosten hiervan. 

Ten aanzien van de locale distributiepunten, kan er gesteld worden dat het voornamelijk filialen 
betreft. Onlangs is men ook producten gaan verkopen via internet (Wehkamp). Omdat de behandeling 
van de klantbestellingen is uitbesteed aan Wehkamp wordt deze in de logistieke keten als een, wellicht 
groot, filiaal gezien. In de verdere bespreking van de locale distributiepunten wordt het effect van 
internetverkoop niet apart besproken. 

1.5.1.1 KOOP 

Het Klant Order Ontkoppel Punt ligt in principe ter hoogte van de leverancier. De 
samenstelling (aantal) van de geplaatste order kan hierna niet meer veranderd worden. De order wordt 
op het centraal distributiepunt pas opgesplitst naar de filialen . In de literatuur wordt dit klantspecifiek 
(filiaal) maken van een order aangeduid met de term postponement. De filiaalorders worden zo laat 
mogelijk samengesteld om de volgende reden. Omdat de vraag in de modemarkt moeilijk voorspelbaar 
is, is het van belang dat de voorspelling van de vraag gebaseerd wordt op betrouwbare informatie. Op 
een later tijdstip is meer informatie beschikbaar. Ordersamenstelling op een laat punt in de logistieke 
keten is dus gewenst (Waller,2006). 

1.5.2 Productie 

Uit de ketenstructuur is af te leiden dat de productie van de kleding is uitbesteed aan 
leveranciers. Deze keuze is gemaakt om de volgende redenen. Ten eerste is de flexibiliteit hoog 
wanneer men de productie uitbesteedt. In de modemarkt is de keuze van grondstoffen, modellen en 
kleur zeer variërend en afhankelijk van de trend. Een eigen productie-eenheid zou dus bij elke 
verandering aangepast moeten worden met alle gevolgen van dien. Bij uitbesteding behoudt men de 
flexibiliteit om snel te reageren op de trends. Een tweede reden is de uitwisseling van ervaring en 
kennis met de leveranciers. Door middel van communicatie met de leveranciers blijft men op de 
hoogte van trends in de markt ten aanzien van grondstoffen, modellen en kleuren. 

1.5.2.1 Producteigenschappen 

Een relevante eigenschap van de producten voor de 
logistieke keten is dat deze vanaf de leverancier "Floor-ready" 
worden aangeleverd (zie figuur 1.4). Dit houdt in dat producten 
verkoopgereed worden aangeleverd en er geen extra bewerkingen 
aan het product hoeven plaats te vinden. In de logistieke keten 
van het bedrijf is het aantal bewerkingen dat gedaan wordt aan 
een artikel dus geminimaliseerd. In grote lijnen kan er gesteld 
worden dat het enkel om administratie en verplaatsing van 
artikelen gaat. Deze methode heeft voordelen voor de 
behandeling van de artikelen in de filialen het DC. In de filialen 
hoeven er geen bewerkingen meer plaats te vinden. Hierdoor is 
de behandeling in de winkels geminimaliseerd. De aandacht van 
het winkelpersoneel ligt zo volledig bij serviceverlening. Binnen 
het DC zorgt deze methode ervoor dat de goederenstromen niet 
wordt vertraagd door eventuele fysieke bewerkingsprocessen. 
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1.5.3 Voorraadpositie en productallocatie 

De logistieke keten kan gekarakteriseerd worden als een push-systeem. Omdat de meeste 
producten nieuw zijn, is de vraag per filiaal naar deze producten onbekend. Aan de hand van de 
vraagvoorspelling worden de producten over de verschillende filialen gealloceerd. In de allocatie van 
de artikelen over de filialen wordt het door het bedrijf, in verband met slechte voorspelbaarheid, niet 
als optimaal gezien om direct alle producten naar de filialen te alloceren. Het bedrijf heeft de keuze 
gemaakt om een deel van de van de producten direct te alloceren over de filialen en een deel tijdelijk 
op te slaan in het DC. Dit betekent dat het product in de logistieke keten centraal (DC) of locaal 
(filiaal) opgeslagen wordt. Voor beide opties zijn er binnen de organisatie verschillende redenen. 

Redenen om producten centraal op te slaan zijn de volgende: 

• Men kan vooraf niet voldoende inschatten of een artikel goed gaat verkopen en in welke 
filialen. Hierdoor is het beter om pas zo laat mogelijk de voorraad naar de juiste filialen te 
sturen op basis van werkelijke verkopen (aanvulling). 

• In het geval van slecht verkopende artikelen kan het deel dat in het DC ligt rechtstreeks vanuit 
het DC naar outletfilialen gestuurd worden. 

• De capaciteit van de filiaalvoorraad is beperkt en relatief duur. Daarnaast is beheersing en 
behandeling in de filialen duur. 

• In het filiaal is een continu proces gaande van aanpassen en optimaliseren van het aangeboden 
assortiment. Uit strategische en commerciële overwegingen worden sommige artikelen dus 
vastgehouden in het DC. 

Redenen om producten lokaal op te slaan: 

• Klantenserviceniveau is extreem belangrijk: de mate van beschikbaarheid van alle maten op 
artikel/kleur niveau dient optimaal te zijn 

• De tijd tussen aanleveringen verschilt van 1 tot 4 dagen (weekend), er is een voorraad nodig 
om aan de vraag gedurende deze tijd te voldoen. Omdat de vraag daarnaast onzeker en 
moeilijk voorspelbaar is, dient de veiligheidsvoorraad relatief hoog te zijn om een hoog 
serviceniveau te bereiken. 

Op basis van bovenstaande afwegingen is er in het bedrijf gekozen voor een zogenaamde twee-stappen 
allocatie. Dit betekent dat er initieel in de filialen een voorraad wordt neergelegd die voldoet aan het 
gewenste serviceniveau. De aantallen per filiaal worden bepaald door de afdeling Allocatie. Belangrijk 
is dat dit serviceniveau behouden blijft totdat er weer geleverd wordt aan deze filialen. Aan de hand 
van de werkelijke verkopen of een betere voorspelling wordt de voorraad in de filialen aangevuld. Een 
andere strategie is om alle producten di rect te alloceren over de filialen en op een later tijdstip indien 
nodig de producten onderling uit te wisselen. Het voordeel van deze twee-stappen strategie ten 
opzichte van directe allocatie is de volgende. De doorlooptijd van een aanvulling uit het DC is korter 
dan een uitwisseling van de filialen via het DC. De doorlooptijd is van belang voor de reactiesnelheid. 
De behandeling van de producten van de artikelen is lager, bij uitwisseling heeft men de producten 
"twee keer in de handen". Belangrijk is de minimale behandeling van producten in de filialen. De 
aandacht van het winkelpersoneel dient bij verkoop te liggen. Direct onderlinge uitwisseling zou een 
complex aangelegenheid worden ten aanzien van het transport van deze artikelen. Ook uit de literatuur 
(de Leeuw, 1999) is gebleken dat bij een hoog aantal locale distributiepunten een centrale aansturing 
voor een betere algemene klantenservice zorgt dan een locale. Binnen de organisatie wordt er alleen in 
de situatie van een klantbestelling die niet direct uit de centrale opslag geleverd kan worden, order 
gemaakt van onderlinge uitwisseling van filialen. In de literatuur (de Leeuw, 1999) wordt de twee
stappen allocatie als voordelig beschreven in een situatie met veel locale distributiepunten en een hoge 
imbalans tussen de vraag per locatie. Ten aanzien van het bedrijf kan er gesteld worden dat deze twee 
aspecten van toepassing zijn. 
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Binnen de organisatie zijn er verschillende afdelingen verantwoordelijk voor de beheersing van de 
productstromen in de logistieke keten. Tussen de afdelingen Inkoop, Allocatie en Logistiek vind er een 
continu communicatie proces plaats om juiste artikelen op het juiste moment op de juiste locatie te 
krijgen. Voor uitgebreide weergave van die communicatieproces wordt er verwezen naar Appendix C. 

1.6 Het Distributiecentrum 
Het distributiecentrum is ingericht om op efficiënte wijze de verschillende goederenstromen 

resulterend uit het verkoopconcept en de allocatiestrategie te verwerken. Voordat de functies en de 
imichting van het DC worden besproken, worden eerst de aanwezige goederenstromen toegelicht. 

1.6.1 Goederenstromen 

In paragraaf 1.4.2 is besproken dat de verouderde producten via aparte outletfilialen verkocht 
worden. Dit betekent dat de verouderde producten uit de reguliere filialen worden gehaald en naar de 
outletfilialen worden gebracht. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om deze goederenstroom van 
verouderde producten via het DC te verwerken. De verouderde producten worden dus retour gehaald 
naar het DC en via het DC gealloceerd over de outletfilialen. De keuze is gemaakt om de volgende 
redenen: 

• 

• 

• 
• 

Omdat de outletproducten in dezelfde 
route aan worden geleverd als de 
reguliere artikelen, is deze optie 
goedkoper dan het onderling 
uitwisselen van filialen. 
In het DC kan tijdelijke opslag 
plaatsvinden, ter creatie van een 
optimale mix in de outletfilialen 
In het DC vindt een accurate telling plaats 
In het DC worden de producten uitgesorteerd 

mi 1 (71%) 

•2 (14 %) 

p3 (15%) 

Figuur 1.5. Percentage productstromen 

In het DC worden dus de producten van de leveranciers en de retourgenomen producten ontvangen en 
verwerkt. Van de ontvangen producten van de leverancier wordt een deel opslagen in het DC en later 
gealloceerd over de filialen. De twee-stappen allocatiestrategie en de centrale herdistributie van 
verouderde artikelen zorgen binnen het DC voor drie goederenstromen: 

1) Goederenstroom van ontvangen producten, waarvan en deel wordt opgeslagen (stap 1 
allocatie) 

2) Goederenstroom van opgeslagen producten (stap 2- allocatie) 
3) Goederenstroom van de retourontvangen producten 

In figuur 1.5 is een overzicht gegeven van het gemiddelde percentages van de goederenstromen (op 
basis van de afgelopen 3 jaar). In appendix D is overzicht gegeven van de administratieve processen 
behorend bij de goederenstromen. 

1.6.2 Functies van het distributiecentrum 
In de literatuur zijn er veel artikelen beschikbaar over de imichting van een distributiecentrum. 
Tompkins et al. (2003) geven de algemene functies van een distributiecentrum: 

• Ontvangst van binnenkomende artikelen 
• Inspectie en kwaliteitscontrole 
• Herverpakken 
• Verplaatsing; de activiteiten die een product naar opslag brengen 
• Opslag; tijdelijke opslag van de producten totdat deze gevraagd wordt 
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• Order pieken; het verwijderen van producten uit de opslagruimte aan de hand van een piek 
opdracht 

• Uitstel (postponement), de uitstel van klantspecifieke handelingen. Deze handeling vindt pas 
plaats nadat het product is gepiekt. 

• Sortering; het sorteerproces om van gepickte batches individuele order te maken. 
• Verpakken en verschepen 
• Cross-docking, de directe verplaatsing van ontvangen goederen naar het expeditie gedeelte. 
• Verplaatsing van de producten tussen verschillende opslaglocaties. 

Waar in de meeste distributiecentra het orderpiekproces uit verschillende gebieden centraal staat, is de 
hoofdfunctie van het besproken distributiecentrum cross-docking. Slecht een klein deel (ongeveer 14 
%) wordt tijdelijk opgeslagen. De meeste producten worden direct na ontvangst verdeeld naar de 
filiaalbestemmingen en dezelfde dag getransporteerd naar de filialen. In figuur 1.6 is een overzicht van 
de functies van het distributiecentrum gegeven. 

Ontvangst Expeditie 

Figuur 1.6. Productstromen DG Etam Groep 

. De functies van het huidige DC zijn als volgt omschreven: 

• Ontvangst producten 
• Verplaatsing van (retour)ontvangst via een cross-docking proces naar het expeditiegebied 
• Verplaatsing deel van ontvangen producten naar opslag 
• Piekproces uit het opslaggebied 
• Verplaatsing van gepickte artikelen naar expeditiegebied 
• Retourontvangst verouderde producten 

1.6.2.1 Cross-docking 

In de literatuur wordt cross-docking als volgt omschreven (Kinnear, 1997): 'Ontvangst van artikelen 
die bestemd zijn voor verschillende eindlocaties en de samenvoeging met andere ontvangen goederen 
welke dezelfde eindbestemming hebben'. Een typische cross-docking goederenstroom bestaat volgens 
Rohrer (1995) uit ontvangst, sortering en expeditie van de artikelen. Er zijn twee verschillende cross
docking modellen (Kinear, 1997): 

• Product-sorteer model, in deze situatie komt een artikel in één batch binnen en wordt verdeeld 
over de verschillende eindbestemmingen. Elk artikel komt van een verschillende leverancier. 
De cross-docking faciliteit 'breekt' de batch af en verdeeld deze naar de eindbestemming. 
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• Eindbestemming-sorteer model, in deze situatie zijn de inkomende orders al gesorteerd naar 
eindbestemming, maar komen van verschillende leveranciers en worden in de cross-docking 
faciliteit over de verschillende eindbestemmingen samengevoegd. 

Het cross-docking concept van het bedrijf kan gekarakteriseerd worden als een product-sorteer model. 
Een belangrijke reden voor het feit dat de producten niet gesorteerd ontvangen worden is het 
postponement principe wat besproken is in paragraaf 1.5.1.1. Wanneer de order bij de leverancier 
vertrekt is de samenstelling van filiaalorders nog niet bekend. Het eindbestemming-sorteer model is in 
de bedrijfssituatie dus niet mogelijk. 

1.6.2.2 Inrichting 

Het DC van de Etam Groep kan worden gekarakteriseerd als een cross-docking faciliteit. Een 
veel voorkomende indeling van een cross-docking faciliteit is een DC waar aan de ene zijde de 
producten worden ontvangen en aan de overstaande zijde de producten worden verzonden 
(Barthold,2008). Binnen deze twee zijdes vindt er een sorteerproces plaats waar alle inkomende 
productbatches uitgesorteerd worden naar de eindbestemmingen. In de bedrijfssituatie zou dit een 
situatie opleveren waar handmatig de inkomende orders gepiekt worden en naar desbetreffende 
verzendlocatie gebracht worden. Betreffende het orderpieken zijn er in de literatuur verschillende 
strategieën beschreven. De twee basisprincipes volgens de Koster (2007) zijn: discreet pieken (naar 
order) en batchgewijs pieken (naar artikel). Bij discreet pieken worden de orders één voor één 
samengesteld uit de geselecteerde artikelen. Bij batchgewijs pieken worden de orders per artikel 
samengesteld. 

Een handmatig piekproces zou onder huidige productaantallen en eindbestemmingen een situatie 
worden waarbij relatief veel manuren nodig zijn. Redenen hiervoor zijn; de beoogde prestatie 
(100.000 stuks/dag) en de benodigde ruimte. Volgens Tompkins (2003) bestaat 50% van de piektijd 
uit reistijd. Bij grotere afstanden zullen er dus meer arbeidsuren nodig zijn om dezelfde prestatie te 
behalen. Aangezien arbeidskosten in Europa hoog zijn zouden dus de kosten van een handmatig 
proces ook relatief hoog zijn. Naast hoge arbeidskosten is er nog een gevolg van een handmatig 
piekproces onder bovenstaande randvoorwaarden namelijk: congestie (Barthold, 2008). Wanneer het 
aantal orderpiekers toeneemt, neemt ook de kans toe dat deze door de indeling van het gebied bij 
elkaar in de weg lopen en voor een opstopping zorgen. Door dit effect neemt de prestatie per 
orderpieker niet proportioneel toe wanneer men het aantal orderpiekers verhoogt, uiteindelijk zal deze 
zelfs afnemen. De combinatie van de hoge kosten en de congestie bij het huidige aantal artikelen en 
eindbestemmingen, heeft ertoe geleid dat het bedrijf automatisering is gaan overwegen. De 
uiteindelijke overweging is gemaakt op basis van arbeidskosten, het was voordeliger om eenmalig een 
investering te doen voor een systeem waarbij minder arbeidsuren nodig waren. Naast de arbeidskosten 
zijn er andere redenen geweest voor de implementatie van een geautomatiseerd sorteersysteem: 

• snelheid van het sorteerproces 
• betrouwbaarheid productadministratie 
• betrouwbaarheid ordercompleetheid 
• compatibiliteit systeem met artikelen 
• minder oppervlakte distributiecentrum 

In het bovenstaande stuk is toegelicht waarom er binnen het bedrijf is gekozen voor een cross-docking 
systeem dat gebruikt maakt van geautomatiseerde processen. In de hoofstukken 3 en 4 wordt het 
geautomatiseerde proces van het bedrijfvan de literatuur en de praktijk verder toegelicht. 
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1. 7 Transport 
De transportactiviteiten binnen het bedrijf kunnen opgesplitst worden in twee 

hoofdactiviteiten; transport van leverancier naar het distributiecentrum en transport van 
distributiecentrum naar de locale filialen. Deze worden hieronder afzonderlijk besproken. 

1.7.1 Transport van leverancier naar DC 

Het transport van de leverancier naar het DC wordt door de leverancier uitgevoerd. De 
planning van dit transport wordt gedaan door de afdeling Logistieke Planning. De afdeling Inkoop 
krijgt na orderplaatsing een datum waarop de order gereed zal zijn. Op basis van deze gereeddatum 
bepaalt de afdeling Logistiek Planning wanneer de order ontvangen kan worden. In deze 
ontvangstplanning houdt men rekening met verschillende aspecten. Ten eerste houdt men rekening 
met de ontvangstcapaciteit De zogenaamde ontvangstdocks hebben een maximale opslagcapaciteit 
(ongeveer 80.000 stuks). Daarnaast wordt de ontvangst van producten afgestemd op de commerciële 
wensen vanuit de organisatie. De prestatie van de leverancier wordt gemeten aan de hand van 
betrouwbaarheid van aantal, tijdstip en kwaliteit. 

1.7.2 Transport van DC naar filialen 

Afhankelijk van het aanbod worden de filialen vijf maal tot minimaal drie keer per week 
bevoorraad op werkdagen (Ma-Vr). De planning van het transport gebeurt binnen de afdeling 
Logistiek. De uitvoering van het transport is uitbesteed aan een extern transportbedrijf. Er zijn 
verschillende redenen voor uitbesteding van dit transport. Ten eerste is de flexibiliteit ten aanzien van 
de kosten een reden. Het aantal leverdagen en het aantal vrachtwagens per leverdag in een week 
verschilt, hierdoor is flexibiliteit gewenst. Door het schaalvoordeel van het transportbedrijf is deze in 
staat het transport tegen lagere kosten te verzorgen dan wanneer dit onder eigen beheer zou gebeuren. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de ervaring en kennis binnen het transportbedrijf. 

In de planning van de ritten naar de filialen wordt er getracht de capaciteit van de vrachtwagens 
optimaal te benutten. Deze strategie kan wordt gekarakteriseerd als een "Full Truck Load" (FTL) 
strategie (Silver, 1998). Hierbij wordt kostenbesparing door de optimale indeling van het transport als 
voordel iger beschouwd dan de afname in service door een lagere aanleverfrequentie. Elke 
vrachtwagen heeft op zijn route een aantal filialen waar deze producten aflevert. Er wordt getracht 
zoveel mogelijk filialen te bevoorraden vanuit één rit. Het is voordeliger om in totaal minder 
vrachtwagen in te zetten die elk meer filialen moet bevoorraden dan meer vrachtwagens met kortere 
ritten. Een belangrijke factor is de afstand tussen verschillende filialen. Aangezien de ritten 
geografische ingericht zijn, is de afstand tussen filialen relatief klein. 

Er wordt getracht zoveel mogelijk filialen voor openingstijd te bevoorraden, dit heeft enkele redenen. 
Ten eerste om aan de start van een dag een vernieuwd assortiment aan te bieden. Ten tweede om te 
zorgen dat personeel in de filialen tijdens openingstijden zich niet bezig houdt met behandeling van 
artikelen. De functie van het personeel in filialen is immers om te verkopen. De derde reden heeft 
maken met de locatie van filiaal. De filialen bevinden zich op A I-locaties in de steden. In de meeste 
gevallen is dit het centrum. Tijdens openingstijden zorgt de drukte in het centrum voor vertragingen 
bij de levering. Daarnaast wordt het niet als representatief beschouwd als er op een druk moment een 
vrachtwagen 'voor de deur' staat. In verschillende gemeente zijn de regels betreffende aanlevering van 
filialen sterk aangescherpt. Men verwacht dat er meer gemeentes volgen in deze regelgeving. 

De frequentie van aanlevering is afhankelijk van het aanbod uit het DC. Ook betreffende de 
transportfrequentie worden er soms keuzes gemaakt op basis van commerciële of strategische 
afwegingen. Het commercieel belang wordt in sommige situaties belangrijker geacht dan de efficiency 
van de aanlevering. Uit commerciële overwegingen is er beslist dat de minimale leverfrequentie drie 
maal per week is. 
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1. 7.2.1 Twee-ritten transport 

Onlangs is men gestart met het transport van de filiaalorders naar de filialen in twee levercycli. 
Voorheen werden de vrachtwagen geladen met de filiaalorders en allemaal tegelijk naar de filialen 
getransporteerd. Nu worden deze filiaalorders in cycli naar de filialen getransporteerd. Dit betekent dat 
ongeveer de helft van de filialen in de nacht worden bevoorraad en de andere helft in de ochtend. In 
deze situatie heeft men de helft van de vrachtwagen nodig die men voorheen nodig had. Aan het eind 
van een dag zijn alle aanhangwagens gevuld met filiaalorders. Omdat er in twee cycli wordt gereden, 
kan één vrachtwagen twee aanhangwagens met filiaalorder naar de filialen transporteren. Omdat men 
onlangs is gestart, is het moeilijk om de kostenreductie van deze twee-ritten methodiek te bepalen. 
Men schat dat de kostenreductie per jaar ongeveer € 150.000 zal bedragen. 

In het volgende onderdeel zal de projectopzet besproken worden. 
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2. PROJECT OPZET 

Het project is gestart met een oriëntatiefase. In deze oriëntatiefase is naast de algemene 
introductie, een eerste analyse gedaan met betrekking tot de probleemsituatie. In deze fase is het 
probleem en de afbakening van het project gedefinieerd. Daarnaast is de aanpak van het 
verbeterproject ontworpen. Deze aanpak en de probleemanalyse zullen in de volgende onderdelen 
besproken worden. 

2.1 Procesontwerp 
In dit onderdeel wordt aandacht besteedt aan de onderzoeksopzet van het verbetertraject Het 

project kan beschreven worden als een praktijkgericht onderzoek met als doel een objectontwerp te 
realiseren waarmee een oplossing wordt ontworpen voor het gedefinieerde probleem. Volgens van 
Aken (2003) is voor de aanpak van een zogenaamd bedrijfskundig verbeterproject de regulatieve 
cyclus van VanStrien (1975) zeer geschikt. 

Ontwerp 
oplossing en 
veranderplan 

Figuur 2.1. De regulatieve cyclus (naar Van Strien, 1975). 

Het project is uitgevoerd aan de hand van de opeenvolgende stappen van deze regulatieve cyclus. 
Omdat het een afstudeerproject betreft, is het niet mogelijk de stappen Ingreep/realisatie en Evaluatie 
te behandelen. In de termen van Verschuren (2007) worden het project gedefinieerd als een 
ontwerpgericht onderzoek. Een voorwaarde voor een succesvol ontwerpgericht onderzoek is volgens 
Verschuren (2007) dat deze voortvloeit uit een adequaat diagnostisch onderzoek. Beide onderzoeken 
zijn sequentieel aan de hand van een onderzoeksmodel gedaan. Voordat de aanpak en doelstelling van 
het onderzoek worden toegelicht, zal eerst het probleem gedefinieerd worden. 

2.2 Probleemdefinitie 
In de oriëntatiefase is aan de hand van gesprekken met deskundigen binnen de organisatie een 

probleemanalyse gedaan. In het volgende stuk zal deze kwalitatief worden toegelicht en worden 
weergegeven in een zogenaamde probleemkluwen. 

Het probleem, zoals initieel gesteld, betreft de gewenste prestatie van de huidige werkwijze en 
capaciteit van het distributiecentrum ten aanzien van de toekomst. Met werkwijze wordt het volgende 
bedoeld: de manier van afhandeling van verschillende in- en uitgaande goederenstromen. De capaciteit 
wordt besproken in twee verschillende soorten; ten eerste de fysieke capaciteit van het aantal 
eindbestemmingen en opslaglocaties ten tweede de verwerkingsnelheid waarmee de orders worden 
samengesteld. Ten aanzien van de toekomst kan het volgende gezegd worden. Men verwacht dat men 
binnen korte termijn (2 jaar) onder de huidige autonome groei en werkwijze niet meer de gewenste 
doorlooptijd (één dag) van een order kan realiseren. 
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Er wordt van het logistiek management verwacht dat deze is voorbereid op verschillende 
groeimogelijkheden. Wanneer er zich binnen de Etam Groep kansen voordoen om de organisatie uit te 
breiden, zal men deze kansen benutten. Potentiële uitbreidingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld; 
verkoop in een ander geografisch gebied (buitenland) of overname van een andere modeketen in 
Nederland. In het geval van groei zullen zowel het aantal producten dat verwerkt dient te worden als 
het aantal filialen toenemen. De autonome groei in combinatie met deze potentiële groeiscenario's 
zorgen voor een onzekerheid betreffende het functioneren van het distributiecentrum in de toekomst. 

Het management verwacht dat binnen de huidige werkwijze de capaciteit niet voldoende zal zijn. In 
beide kenmerken worden door het management belangrijke aspecten erkend. In de fysieke capaciteit 
wordt voornamelijk het aantal eindbestemmingen (filiaallocaties) genoemd. Met eindbestemming 
wordt een opslaglocatie bestemd voor een filiaalorder bedoeld. Met orderverwerkingstijd wordt de 
benodigde tijd (duur) bedoeld die nodig is voor de samenstelling van de geplande orders. Deze tijd is 
afhankelijk van zowel het aantal producten dat verwerkt dient te worden als de snelheid waarmee dit 
gebeurt. In de onderstaande probleemkluwen worden op een gestructureerde wijze de initiële 
probleemgebieden weergegeven. 

Missie is 
omzetgroei 

Figuur 2.2. Probleemkluwen. 

Fysieke 
capaciteit 

Verwerkings
snelheid 

Potentiële 
uitbreidingskansen 

Huidige 
werkwijze 

Capaciteit DC 

Afzetgroei 

De probleemstelling kan als volgt geformuleerd worden: 

Onzekerheid tav 
groei 

Er is onzekerheid over de prestatie en capaciteit van het distributiecentrum in de huidige 
configuratie en werkwijze in het geval van afzetgroei 

2.3 Doelstelling 
Vanuit bovenstaande probleemstelling is er een doelstelling bepaald. Deze doelstelling zal 

fungeren als leidraad voor het ontwerpgericht onderzoek. Voordat de doelstelling geformuleerd wordt, 
is een probleemafbakening gewenst (Verschuren, 2007). Er is getracht het probleem zodanig af te 
bakenen dat er een projectkader ontstaat waarin binnen de beschikbare tijd tot een onderbouwd object
en realisatieontwerp gekomen wordt. 

Er kan gesproken worden over een zogenaamde "ist-soll" situatie. Een gewenste situatie voor het 
management is om over een distributiecentrum te beschikken waarvan de capaciteit voldoende is om 
binnen de gewenste doorlooptijd (1 dag) het aantal producten en orders van verschillende 
groeiscenario's te verwerken. 

Als projectkader is gekozen voor het functioneren van het distributiecentrum. Met functioneren van 
het distributiecentrum wordt het volgende bedoeld: de doorlooptijd en prestatie ten aanzien van de 
goederenstromen. Ten aanzien van de groeiverwachtingen zijn er in samenspraak met het management 
groeiscenario's ontwikkeld waaraan de capaciteit van DC wordt getoetst. 
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Om vanuit de probleemstelling en de afbakening hiervan het doel van het project weer te geven is de 
volgende doelstelling geformuleerd: 

Het doel van het project is het doen van aanbevelingen aan het logistiek management ten aanzien 
van het distributiecentrum in het geval van afzetgroei door op basis van een analyse en diagnose 
van de huidige werkwijze een ontwerp te maken dat voldoet aan de gewenste prestatie in de 
verschillende, door het management gestelde, groeiscenario 's. 

Uit de analysefase is gebleken dat de prestatie van het DC voornamelijk afhankelijk is van het 
geautomatiseerde sorteersysteem. Ook het aantal eindbestemmingen bleek van belang te zijn in het 
geval van afzetgroei. Het herontwerp is daarom gericht op dit geautomatiseerd sorteerproces en de 
eindbestemmingen. Het definitieve doel van het herontwerp kan als volgt omschreven worden: 

Een ontwerp van zowel een fysieke aanpassing op, als de beheersing van het geautomatiseerde 
sorteersysteem en de eindbestemmingen zodat dit sorteersysteem aan de gewenste prestatie voldoet. 

2.4 Onderzoeksmodel 
Op basis van de doelstelling is het volgende onderzoeksmodel samengesteld: 

Retail (fashion) 
theorie 

Supply chain 
theorie 

DC 
theorie 

Sorteer 
theorie 

Gesprekken met 
deskundigen 

Fig 2. 3. Onderzoeksmodel 

Beoordelings 
instrument 

Huidige 
bedrijfsproces 

Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen: 

• Analyse en diagnose huidige systeem 
• Formulering gewenste situatie 
• Formulering groeiscenario 's 

Gewenste 
situatie 

Analyse/ 
Diagnose 

Huidig proces 

Groeiscenario's 

Aanbevelingen op 
1-----+1 basis van object

en realisatie 
ontwerp 

• Creatie van object en realisatieontwerp op basis van confrontatie van de huidige procesanalyse 
met gewenste situatie en groeiscenario's 

• Creatie van conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het DC en de toekomst 

Deze stappen zullen in de volgende hoofdstukken behandeld worden. In hoofdstuk 3 zal het 
geautomatiseerde sorteersysteem besproken worden aan de hand van de aanwezige literatuur over 
transportbanen en sorteersystemen. Ook zal het instrument besproken worden waarmee het huidige 
systeem en het herontwerp is geanalyseerd. In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit analyse- en 
diagnosefase besproken. Uit de analyse en diagnose is gebleken dat er enkele aspecten van het systeem 
van belang zijn voor de prestatie hiervan. 
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Deze aspecten zijn in hoofdstuk 5 op kwalitatieve geconfronteerd met de potentiële afzetgroei. In 
hoofdstuk 6 wordt het herontwerp besproken. Ten slotte worden er op basis van de analyse en 
diagnose, de potentiële afzetgroei en het herontwerp de conclusies en aanbevelingen besproken in 
hoofdstuk 7. 

Afstudeerverslag A.J.Steenbakkers, Etam Groep 16 



I 

TuI e technische universiteit eindhaven RHAI L SERVICES 

3· LITERATUUR 
In de literatuur zijn er verschillende artikelen te vinden over het gebruik van geautomatiseerde 

transportsystemen in distributiecentra en andere omgevingen (bijv. fabrieken). Een van de eerste 
artikelen dateert terug naar 1958 en is geschreven door Kwo (1958). Een belangrijke conclusie uit dit 
artikel is het feit dat een transportbaan gezien moet worden als een onderdeel van een groter systeem 
en niet als aparte entiteit. Vanaf het jaar 1980 is het onderzoek naar geautomatiseerde systemen met 
transportbanen toegenomen. Een belangrijke reden hiervoor is het gebruik van simulatie voor de 
analyse van deze systemen. Vanaf 1980 kreeg men de beschikking over computers die geschikt waren 
voor simulatie. Voor deze tijd werden transportsystemen voomarnelijk mathematisch geanalyseerd. 
Door complexiteit en onderlinge afhankelijkheden van een dergelijk systeem bleek simulatie een zeer 
geschikt instrument voor analyse en ontwerp hiervan. 

Het onderzoek naar geautomatiseerde transportsystemen kan opgedeeld worden in twee richtingen; ten 
eerste het gebruik van deze systemen in productie omgevingen en ten tweede het gebruik van deze 
systemen in distributiecentra. In het belang van het project is er voornamelijk gekeken naar de 
artikelen die het gebruik van transportsystemen in distributiecentra behandelden. Het aantal 
beschikbare artikelen is echter beperkt. Aan de hand van de beschikbare artikelen wordt het 
geautomatiseerde sorteersysteem van het bedrijftheoretisch benaderd. 

3.1 Theoretische benadering 
In de literatuur over transportsystemen in distributiecentra wordt voomarnelijk het 

sorteersysteem behandeld. Russel et al. (2003) verklaren in hun artikel dat door verschillende trends in 
de markt, het belang van een efficiënt orderverwerkingssysteem steeds groter wordt. Het gebruik van 
automatisch sorteren is volgens hen een van de manieren om orderverwerking efficiënter te maken. 

Met sorteren wordt in een distributiecentrum het volgende bedoeld: het samenvoegen van producten 
welke bestemd zijn voor eenzelfde order. Sorteren is in dit geval een belangrijk onderdeel van het 
orderverwerkingsproces. In het geval van een cross-dockingfaciliteit zijn er in grote lijnen twee 
verschillende manieren van sorteren te onderscheiden. Ten eerste kunnen de orders één voor één 
samengesteld worden door bij elke ontvangen productbatch de benodigde producten te nemen en de 
samengestelde order naar de desbetreffende eindbestemming (bijv. transportdock) te brengen. Dit kan 
vergeleken worden met het discreet pieken van orders (de Koster et al., 2006). Ten tweede kan men 
met ontvangen productbatches langs de eindbestemmingen gaan en bij de desbetreffende 
eindbestemming de benodigde producten afleveren. Dit kan vergeleken worden met batchgewijs 
pieken (de Koster et al., 2006). Volgens de Koster et al. (2006) is het batchgewijs pieken van 
producten voordelig omdat de reistijd van de orderpieker hiermee geminimaliseerd wordt. In het geval 
van batchgewijs uitsorteren van producten is een geautomatiseerd sorteersysteem zeer geschikt 
(Schwind, 1997). In de praktijk wordt er vaak gebruik gemaakt van een accumulerend/sorteersysteem 
(Gould , 1996, Schwind, 1997, Vaughan, 1999). In figuur 3.1 is een voorbeeld gegeven van een 
typisch aceurn uierend/sorteersysteem (de Koster, 2007). 
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Sloraga/ picking area 

Shipping lanes 

Figuur 3. 1 . Een typische accumulerend/sorteer systeem. 

De productbatches worden via een transportbaan naar de circulatiebaan (sorteerbaan) getransporteerd. 
Via een inductiepunt worden de artikelen op de circulatiebaan geplaatst. Een inductiepunt wordt als 
volgt gedefinieerd: de positie waar de producten op de circulerende sorteerbaan geplaatst worden. 
Afhankelijk van de snelheid en indeling van deze sorteerbaan, gebeurt dit met een bepaalde 
inductiesnelheid (stuks/uur). Als de producten zich op deze sorteerbaan bevinden worden deze op de 
toegewezen eindbestemming van de baan af geleid. Deze eindbestemming kan verschillende functies 
hebben, bijvoorbeeld indeling naar vrachtwagen, geografische gebied of klant. 

Het sorteersysteem van het bedrijf kan 
gekarakteriseerd worden als een "overhead 
accumulationlsortation system". De term 
"overhead" wordt gebruikt omdat de 
producten hangend aan de transportbanen 
getransporteerd worden (zie figuur 3.2). 
Binnen de literatuur is er weinig beschreven 
over deze "overhead" systemen. Echter 
kunnen ze wel benaderd worden als een 
accumulerend/sorteersysteem. In de 
literatuur zijn er enkele artikelen verschenen 
waarin een dergelijk sorteersysteem werd 
besproken. Bozer et al. (1987), Meller et al. 
(1997), Jayaraman et al. (1997), Johsou 
( 1998), Hsieh (2005) onderzochten allen een 
sorteersysteem en het effect van Figuur 3.2 Overhead systemen 

verschillende sorteerstrategieën op de 
prestatie van een dergelijk sorteersysteem. Belangrijke conclusies uit deze artikelen zijn dat toewijzing 
van orders aan eindbestemmingen van belang is voor de prestatie van het systeem en dat de 
sorteersnelheid van recirculerende baan een significante invloed heeft op de doorzetsnelheid van het 
systeem. 

In de genoemde artikelen wordt een sorteersysteem besproken met één inductiepunt Het systeem van 
het bedrijf heeft echter drie inductiepunten. In het artikel van Johsou et al. (2002) wordt een systeem 
besproken met twee inductiepunten. Een belangrijke conclusie uit het artikel is dat de effectieve 
sorteersnelheid van het systeem hoger wordt wanneer men de ingevoerde productbatches voorsorteert. 
Ook in het bedrijf worden de productbatches voorgesorteerd. 
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Aan de hand van het artikel van Johson et al. (2002) wordt de term voorsorteren toegelicht. De 
sorteerbaan behandelt de producten met een bepaalde snelheid, de doorzetsnelheid. Afhankelijk van de 
eigenschappen van de sorteerbaan worden de producten bij het inductiepunt met een bepaalde snelheid 
op de sorteerbaan geplaatst en bij de juiste eindbestemming afgeworpen, de inductiesnelheid. In figuur 
3.2 is een voorbeeld gegeven van een systeem met één inductiepunt 

Kant A 

Inductiepunt 1 

KantB 

Figuur 3.3 sorteersysteem met 1 inductiepunt 

De producten die bij inductiepunt 1 op de sorteerbaan worden gebracht, worden van de baan geleid bij 
desbetreffende eindbestemming bij kant A of kant B. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk 
van de inductiesnelheid van inductiepunt 1. In figuur 3.3 is een voorbeeld gegeven van een systeem 
met twee inductiepunten. 

Kant A 

Inductiepunt I Inductiepunt 2 

KantB 
Figuur 3.4 Sorteersysteem met 2 inductiepunten 

Wanneer de productbatches willekeurig op de sorteerbaan worden gevoerd, kan het zijn dat een 
product via inductiepunt I op positie N van de sorteerbaan wordt geplaatst, langs inductiepunt 2 komt 
en bij kant B van de sorteerbaan wordt geleid. In dit geval kan er geen product op positie N bij 
inductiepunt 2 op de sorteerbaan worden geplaatst omdat er zich al een product op die positie bevindt. 
Eveneens geldt dit voor producten die via inductiepunt 2 langs inductiepunt I komen en de inductie bij 
I dus blokkeren. Afhankelijk van de verdeling van de eindbestemmingen over de twee kanten zullen 
de inductiepunten geblokkeerd worden door bezetting van de sorteerbaan. Johson (2002) verklaart dat 
hoe minder de inductiepunten worden geblokkeerd hoe hoger de totale inductiesnelheid van de 2 
inductiepunten is. In appendix E is een gedetailleerde analyse te vinden van een systeem met meerdere 
inductiepunten en het voorsorteerprincipe. In een ideale situatie worden de inductiepunten niet 
geblokkeerd. In het voorbeeld van figuur 3.4 zou het een ideale situatie zijn wanneer alle producten 
ingevoerd bij inductiepunt I ook bij kant A van de baan geleid zouden worden en hetzelfde geld voor 
inductiepunt 2 en kant B. Om deze situatie te bereiken is voorsorteren van belang. Wanneer de 
ingevoerde productbatches compleet voorgesorteerd zijn wordt er optimaal gebruik gemaakt van het 
sorteersysteem. In het sorteersysteem van het bedrijf worden ook de productbatches voorgesorteerd 
alvorens ze via de sorteerbaan naar de eindbestemming worden gebracht. In het bedrijf is ook het 
voorsorteerproces geautomatiseerd. In hoofdstuk 4 zal het sorteersysteem van het bedrijf verder 
toegelicht worden. 
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3.2 Meetinstrument 
Om de prestatie van de sorteersystemen te analyseren wordt er in de meeste artikelen gebruik 

gemaakt van simulatie. Volgens Masel et al. (2001) zijn er geen geschikte formules beschikbaar om 
de sorteertijd te schatten. Ook in dit onderzoek is er gebruik gemaakt van simulatie om de prestatie het 
huidige systeem te meten en te analyseren. Daarnaast is ook simulatie gebruikt bij de creatie en 
prestatieanalyse van het herontwerp. Belangrijke redenen voor het gebruik van simulatie in dit project 
zijn: 

• Meten van de prestatie van het systeem onder verschillende omstandigheden 
• Geen literatuur beschikbaar met geschikte modellen 
• Beter inzicht verkrijgen in belangrijke aspecten van het systeem door middel van 

helikopterview, dit is in werkelijkheid niet mogelijk door de omvang van het systeem. 
• Draagvlak creatie bij betrokkenen. 
• Toetsen van parameters in de werkelijke omgeving is niet mogelijk 

Er is gekozen voor het beschikbare pakket 
Enterprise Dynamics © (zie figuur 3 .5). Dit 
heeft veel voorgeprogrammeerde functies 
betreffende interne processen in DC's en 
fabrieken. Voornamelijk de eigenschappen 
en functies van de beschikbare 
transportbanen zijn zeer geschikt voor het 
modeleren van de werkelijke transportbanen 
in het bedrijf. Voorafgaande aan de 
werkelijke creatie van het model is er eerst 
gevalideerd of de eigenschappen van deze 
beschikbare conveyors van de software de 
werkelijkheid weergaven. De diagnose van 
hoofdstuk 4 is gedaan aan de hand van de 
gemeten waarden uit het simulatiemodel. 
Om deze reden is het belang deze waarden 
betrouwbaar zijn en de werkelijkheid 
weergeven. Figuur 3.5. Enterprise Dynamics 

Om deze betrouwbaarheid te testen is het model op drie manieren gevalideerd: 

• Een initiële validatie van de software 
• Een presentatie aan alle betrokkenen van het sorteersysteem 
• Een systeemtest, een deelproces is getest in de werkelijkheid. 

Voor een gedetailleerde uitleg van de validatie wordt er verwezen naar appendix F. Het 
ontwikkelproces van het simulatiemodel is gebaseerd op het stappenplan van Law (2007). Voor een 
overzicht van deze stappen wordt er verwezen naar appendix G. 

Wanneer het sorteersysteem vanuit de literatuur wordt bekeken, kan er gesteld worden dat het 
basisprincipe van het batchgewijs uitsorteren van producten naar eindbestemmingen enkele keren het 
onderwerp van een artikel is geweest. Wanneer er echter wordt gezocht naar literatuur over 
sorteersystemen met meerdere inductiepunten en een voorsorteerproces kan er gesteld worden dat deze 
schaars is. In hoofdstuk 4 zal de analyse en diagnose van het geautomatiseerd sorteersysteem van het 
bedrijf besproken. 
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4· ANALYSE EN DIAGNOSE 
In dit onderdeel wordt er een analyse gedaan naar de prestatie en capaciteit van het huidige 

distributiecentrum. In verband met de beschikbare tijd en relevantie voor het project is er een 
afbakening gemaakt van bepaalde processen. Niet alle processen zullen daarom kwantitatief 
geanalyseerd worden. Deze afbakening zal in het volgende stuk toegelicht worden. 

4.1 Ajbakening kwantitatieve analyse 
In de volgende figuur is een overzicht gegeven van de huidige processen in het 

distributiecentrum. Het geselecteerde gedeelte geeft de processen aan die kwantitatief geanalyseerd 
zijn, de "scope" van de analyse. Op een kwalitatieve wijze is toegelicht waarom er voor deze 
afbakening gekozen is. 

----------.., 
Scope 

Ontvangst I I I 
goederen I I 

I I 
Laad process 

I 
Pickprocess I Sorteerproces I 

uit opslag 
I . (orderverwerking) I 

I I 
Uit sorteerproces I I 
retour ontvangen I I 

goederen I f Tijdelijke opslag 

I "I 

L..---------..1 
Figuur 4. 1. Scope kwantitatieve analyse 

Als scope voor de kwantitatieve analyse is het geautomatiseerde sorteerproces genomen. Uit 
gesprekken met deskundigen bleek dat de prestatie van het DC voomarnelijk bepaald wordt door het 
geautomatiseerde sorteerproces. Deze conclusie zal geanalyseerd worden in de volgende paragrafen. 
Op een kwalitatieve wijze zal eerst toegelicht worden waarom de randprocessen uit figuur 4.1 niet zijn 
geanalyseerd. 

4.1.1 Ontvangst goederen 

De ontvangst van goederen is afhankelijk van het aantal en het tijdstip waarop deze zijn 
gepland. In het DC beschikt men over 18 docks die, volgens informanten, elk een ontvangstcapaciteit 
van 4000 stuks/uur hebben. Zodra de producten ontvangen zijn vindt er, voordat deze worden 
verdeeld, een administratief proces plaats. De ontvangstdocks fungeren als een buffer van producten 
waaruit de orders worden samengesteld. In de kwantitatieve analyse is de aanname gemaakt dat er 
altijd orders administratief beschikbaar zijn om te verdelen. In de werkelijke situatie is deze 
beschikbaarheid afhankelijk van de snelheid van het administratieproces door de afdelingen Planning, 
KWZ en Allocatie. Voor een overzicht van de administratieve processen wordt er verwezen naar 
appendix D. In de conclusie en aanbevelingen is deze beschikbaarheid op kwalitatieve wijze 
meegenomen. 

4.1.2 Piekproces uit opslag 

Het piekproces uit opslag is een handmatig proces. Afdeling Allocatie beslist op welk moment 
de producten vanuit opslag gealloceerd worden over de filialen. Wanneer dit het geval is, worden deze 
producten uit het opslaggebied gepiekt en via het sorteersysteem uitgesorteerd over de 
eindbestemmingen. Afhankelijk van het aantal producten dat gepiekt wordt, zet men personeel in om 
deze producten te pieken. De gepickte producten worden handmatig op een transportbaan geplaatst. 
Vanaf deze transportbaan worden de producten naar het sorteersysteem getransporteerd. Deze 
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transportbaan heeft een totale capaciteit van ongeveer 15000 producten. Deze transportbaan fungeert 
als een buffer. Door deze buffer en de inzet van personeel is men flexibel in het startmoment van de 
verwerking van deze goederenstroom. Het aandeel van het aantal producten dat uit opslag gesorteerd 
wordt is momenteel gemiddelde 19 %. Door de flexibiliteit en het aandeel van deze goederenstroom is 
het piekproces in de kwantitatieve analyse buiten beschouwing gelaten. Er is een aanname gemaakt 
betreffende het tijdstip op een dag dat de producten gepiekt zijn en gereed voor verdeling. 

4.1.3 Retourontvangst 
De goederen die retour genomen zijn uit de reguliere filialen, worden voordat deze naar de 

outletfilialen verzonden worden, in het DC in twee sorteerstappen samengevoegd en batchgewijs 
verdeeld over de eindbestemmingen. Deze sorteerstappen zijn nodig omdat de retourgenomen 
producten per filiaal bij elkaar ontvangen worden. Aan het einde van deze twee sorteerstappen hangen 
de producten per artikel per maat weer bij elkaar. Het proces van samenvoeging van deze ontvangen 
producten is buiten beschouwing gelaten om de volgende reden. De producten worden op dag N 
ontvangen, op dag N+ 1 uitgesorteerd en op dag N+2 verdeeld. Er is een dus een dag buffer voordat de 
het sorteerproces van deze goederenstroom plaats vindt. Momenteel wordt er gemiddeld 22% van de 
initieel verzonden producten retour genomen en verkocht in de outletfilialen. Omdat er één dag buffer 
is voor het uitsorteerproces zijn de producten op de start van dag N+2 altijd beschikbaar voor 
verdeling. Om deze reden is het uitsorteerproces van deze goederen niet dieper geanalyseerd. De 
aanname is gemaakt dat aan de start van een dag deze producten gereed zijn om verdeeld te worden. 
Wanneer men verwacht op dag N+2 een groter goederenstroom uit ontvangst en opslag te gaan 
verwerken, kan men er ook voor kiezen om de goederenstroom uit retourontvangst in de avond van 
dag N+ 1 al te verwerken. 

4.1.4 Drie productstromen 
De drie verschillende goederenstromen resulterend uit de drie besproken processen worden 

behandeld door hetzelfde sorteersysteem. Er kan maar één goederenstroom tegelijkertijd behandeld 
worden. De volgorde van deze afhandeling wordt per dag bepaald. Er wordt getracht het 
sorteersysteem continu bezet te houden. Wanneer bijvoorbeeld vanuit de ontvangstbuffer weinig 
aanbod is start men wanneer mogelijk de verdeling uit opslag en vice versa. In kwantitatieve analyse is 
de aanname gemaakt dat er continu aanbod is voor het sorteersysteem. 

4.1.5 Laadproces 

Het laadproces van de aanhangwagens vindt plaats nadat alle orders zijn samengesteld. Via 
transportbanen worden de filiaalorders naar de laaddocks toe getransporteerd. Een laaddoek is het 
doek waar de aanhangwagen tegen geparkeerd staat en vanuit het DC de deze aanhangwagen geladen 
wordt. De orders worden hierna handmatig in de aanhangwagens gehangen. Ook dit proces is 
afhankelijk van in het ingezet personeel. De benodigde tijd voor het Jaden van de aanhangwagen is 
volgens betrokkenen drie uur. In het verband met het 2-ritten transport is het van belang dat de 
samenstelling van de orders op tijd gereed is, zodat men nog tijd heeft voor het laden en transporteren 
van deze orders. 

In de volgende onderdelen zal het geautomatiseerde sorteerproces besproken worden 

4.2 Het sorteersysteem 
In de analyse en diagnose staat het sorteerproces centraal. Dit sorteerproces wordt ondersteund 

door een geautomatiseerd systeem, het sorteersysteem. Het sorteersysteem wordt als volgt 
gedefinieerd: Het geheel aan geautomatiseerde transportbanen en eindbestemmingen dat de 
ingevoerde productbatches sorteert over de eindbestemming opdat de filiaalorders worden 
samengesteld. 
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4.2.1 Systeemstructuur 

De structuur van het huidige systeem is ontworpen aan de hand van de fysieke capaciteit van 
de beschikbare "overhead" systemen. Voor een compleet overzicht het systeem netwerk en de 
eigenschappen wordt er verwezen naar appendix H. Een belangrijk aspect ten aanzien van de 
capaciteit van het sorteersysteem is de doorzetsnelheid van de verschillende transportbanen waar het 
systeem uit bestaat. De doorzetsnelheid wordt als volgt gedefinieerd: het aantal artikelen dat een 
transportbaan per uur kan transporteren gekeken naar één referentiepunt. Welk referentiepunt wordt 
genomen is niet relevant omdat de baan op elk punt dezelfde doorzetsnelheid heeft. De 
inductiesnelheid zoals bovengenoemd is gelijk aan de doorzetsnelheid van een transportbaan. De 
gemiddelde doorzetsnelheid wordt als volgt geformuleerd. 

- p 0 3600 0 v conv s = ..:...___---==--~:..:.... 
d 

s = doorzetsnelheid 

p = benutting 

v conv = tranportsnelheid 

d = productruimte 

(stuks I uur) 

(fractie) 

(mis) 

(m) 

[1] 

De benutting geeft het capaciteitsgebruik van de transportbaan weer. Deze wordt gemeten door het 
aantal producten dat zich over een bepaalde lengte op de transportbaan bevindt te delen door de 
maximale capaciteit van deze lengte. 

x·d 
p=-

1 
x = productaantal 

I= lengte 

(aantal) 

(m) 

[2] 

De productruimte is afhankelijk van de fysiek eigenschappen van de transportbaan. Bij enkele 
transportbanen is er sprake van een zogenaamde raamlengte. Deze raamlengte houdt in dat er tussen 
de producten een bepaalde ruimte niet gebruikt wordt. In het geval van het bedrijf hangen de 
producten op de sorteerbaan aan haken, deze haken laten de producten bij de juiste eindbestemming 
los. In verband met tracking van de producten en de snelheid van het losmechanisme is de raamlengte 
van deze haken en dus de producten 25 cm. Het begrip tracking wordt als volgt omschreven: de 
registratie van de positie van het product op de baan. Wanneer er geen sprake is van een zogenaamde 
raamlengte hangen de producten tegen elkaar aan. De benodigde productruimte staat dan gelijk aan de 
dikte van het product. Wanneer er sprake is van raamlengte is de dikte van het product niet van belang. 
De productruimte wordt als volgt geformuleerd: 

d = max{D,W} 

D = productdikte 

W = raamlengte 
(m) 
(m) 

Met behulp van bovenstaande formules kan de inductiesnelheid van de sorteerbaan berekend worden. 
Uit appendix D blijkt dat de snelheid van de sorteerbanen (pocketconveyor) 0.56 mis is. De 
raamlengte van de haken is 0.25 m. De maximale inductie/sorteersnelheid (100% benutting) van één 
inductie punt is dan: 
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Pmax · 3600 · Vconv 1· 3600 · 0.56 8064 ks/ 
smax = = = stu uur 

d 0.25 

Deze sorteersnelheid was niet hoog genoeg om binnen de gewenste daguren (8.30-17.00 uur) het 
beoogde aantal artikelen (100.000) te behalen. Om de totale sorteersnelheid van het systeem te 
vergroten wordt in het systeem gebruik gemaakt van meerdere sorteergebieden en dus meerdere 
inductiepunten. In het huidige systeem zijn er drie sorteergebieden en drie inductiepunten. Elke 
productbatch wordt in drie delen gesplitst. Elk deel wordt afzonderlijk gesorteerd in het bestemde 
sorteergebied. De term sorteergebied wordt als volgt omschreven: de samenstelling van 
eindbestemmingen waar de producten via één inductiepunt worden uitgesorteerd. De capaciteit (aantal 
eindbestemmingen) per sorteergebied is vast. Uit figuur 4.5 is op te merken dat twee gebieden uit 
eindbestemmingen bestaan en één gebied bestemd is voor opslag. 

Sorteer proces 

Ontvangst Voorsorteer Inductie 1 Gebied A 
proces Filiaal 

Bestemmingen 

Inductie 2 Gebied 8 
Filiaal 

bestemmingen 

Inductie 3 Gebied C 
opslaggebied 

Figuur 4.2. Vereenvoudigde weergave systeemstructuur 

Het systeem kan gekarakteriseerd worden als een zone-picking systeem(Tompkins et al.,2003) waar de 
orders worden gepiekt gebaseerd op het gebied waar deze uitgesorteerd worden. In het bedrijfssysteem 
is ook het voorsorteerproces geautomatiseerd. De producten worden in complete batches vanaf 
ontvangst in het sorteersysteem gevoerd. Alle producten in deze batch hebben via het 
administratieproces een eindbestemming gekregen in één van de drie gebieden. Deze batches worden 
vanaf het ontvangstgebied gepiekt en op een transportbaan geplaatst die de batches in het 
sorteersysteem voert. Omdat men in batches piekt en deze direct op een geautomatiseerde 
transportbaan plaatst, is het handmatig proces van de orderverwerking geminimaliseerd. Binnen het 
systeem is de verplaatsing van de producten tussen verschillende gebieden compleet geautomatiseerd. 
Wanneer men een productbatch heeft ingevoerd, worden de producten dus automatisch verdeeld naar 
de eindbestemming. 
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De drie sorteergebieden zijn aan elkaar aangesloten. Dit houdt het volgende in: er is één grote 
sorteerbaan die langs alle gebieden komt. In figuur 4.3 is de situatie weergegeven. 

Figuur 4.3. Één sorteerbaan 

De configuratie met één sorteerbaan heeft enkele voordelen. Ten eerste is het effect van storingen 
minder. Wanneer er bijvoorbeeld door een storing een product bestemd voor gebied C wordt 
ingevoerd via inductie 1 bereikt deze uiteindelijk alsnog zijn eindbestemming. Ten tweede is de 
flexibiliteit in deze configuratie hoger. Men kan er voor kiezen om alle producten via één inductiepunt 
in te voeren. Wanneer de productbatches via één inductiepunt worden ingevoerd is er minder 
personeel nodig en zijn de arbeidskosten lager. 

Om een optimale sorteersnelheid te creëren, is het aanbod op de inductiepunten van groot belang. 
Voor een toelichting wordt er verwezen naar Appendix E. Om een effectieve invoer op de sorteerbaan 
te creëren is de indeling van de gebieden van groot belang. De gebieden bestaan uit eindbestemmingen 
waar de artikelen op uitgesorteerd worden. Deze eindbestemming kan een filiaalorder zijn of een 
opslaglocatie. In de systeemstructuur zijn er twee gebieden ingericht voor filiaalorders en één gebied 
voor opslag. Deze keuze is naast geografische overwegingen ook gemaakt op basis van het percentage 
producten dat naar opslag gaat. Momenteel is dit ongeveer 19%. Voor de indeling van de andere twee 
gebieden wordt getracht de filiaalbestemmingen zodanig in te richten dat het aanbod over de twee 
gebieden gebalanceerd is. Uit de diagnose zal blijken dat het aanbod op verschillende inductiepunten 
van belang is voor de prestatie van het systeem. 

Binnen de huidige systeemstructuur worden de ingevoerde productbatches uitgesorteerd over de juiste 
eindbestemmingen. De benodigde tijd voor de orderverwerking is afhankelijk van verschillende 
factoren. In het volgende onderdeel wordt de prestatie van het systeem aan de hand van een analyse en 
diagnose besproken. 

4·3 Systeemprestatie 
In de analyse en diagnose van de systeemprestatie is gebruik gemaakt van het simulatiemodel 

van het huidige systeem. Met behulp van mathematische benadering is getracht de waargenomen 
prestatie te onderbouwen. 

4.3.1 Key Performance Indicator 
Om de prestatie van het systeem te kunnen beoordelen is er een zogenaamde "Key 

Performance Indicator" (KPI) bepaald. Uit interviews met het management is bepaald dat de totale 
sorteertijd de Key Performance Indicator is. Met de totale sorteertijd wordt het volgende bedoeld: de 
tijd die nodig is om alle orders bestemd voor die dag samen te stellen. Er zijn twee redenen waarom 
deze sorteertijd van belang is. Ten eerste zijn er directe arbeidkosten verbonden aan de tijd dat er 
wordt gesorteerd. Er wordt dus getracht de benodigde tijd voor de ordersamenstelling te 
minimaliseren, om zo de arbeidskosten te minimaliseren. 
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Ten tweede is het van belang dat de orders voor een bepaald tijdstip gereed zijn, zodat men nog 
voldoende tijd heeft om de vrachtwagen te laden met de orders en deze in het 2-rittenschema naar de 
filialen kan transporteren. De eindtijd is dus afhankelijk van de benodigde sorteertijd en het 
starttijdstip. Momenteel vind het sorteerproces tussen 08.30 uur en 17.00 uur plaats. Dit houdt in dat 
men excl. pauzes (I uur per dag) 8,5 uur beschikbaar heeft om de orders samen te stellen. De 
benodigde sorteertijd is afhankelijk van verschillende factoren. Aan de hand van een diagnose is 
bepaald welke factoren dit zijn en hoe deze de sorteertijd beïnvloeden. In de volgende paragrafen 
zullen deze factoren gedetailleerd besproken worden. 

4.3.2 Relevante factoren 

Door middel van open interviews met verschillende betrokkenen van het sorteersysteem is er 
getracht op kwalitatieve wijze te achterhalen wat de relevante factoren waren die de totale sorteertijd 
beïnvloeden. De volgende factoren werden genoemd: 

• Aantal verwerkte producten 
• Opslagpercentage 
• Dikteklasse 

Uit de diagnose is gebleken dat deze bovenstaande factoren van belang zijn voor de sorteertijd. 
Daarom zullen eerst deze variabelen besproken worden aan de hand van een kwantitatieve analyse. 

4.3.2.1 Aantal verwerkte producten 

Het aantal producten dat er per dag verwerkt dient te worden is afhankelijk van de verkoop in 
de filialen. In figuur 4.4 is een overzicht gegeven van de verkopen per maand in de afgelopen 7 jaar. 

Verkoop per maand 

~ 1500000 -totaal 

E 1000000 +-----+-P'---\I------*-F---\J--- ---*-1----- ----'I,-/--- -t/---'V-- --'I-/-------'--

Figuur 4.4. Maandverkopen per maand 

Uit de grafiek in figuur 4.4 is af te leiden dat er sprake is van een seizoensinvloed en een toenemende 
trend. De trend is het gevolg van de huidige autonome groei (filialen) en bedraagt ongeveer 5% per 
jaar. Met behulp van Statgrapbics 5.1 is de mate van seizoensinvloed bepaald. Deze is weergegeven 
door middel van een gemiddelde maandindex van de afgelopen 7 jaar in tabel4.1. 
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Maand Index 
Januari 67% 
Februari 84% 
Maart 118% 
April 129% 
Mei 127% 
Juni 74% 
Juli 85% 
Augustus 105% 
September 121% 
Oktober 118% 
November 99% 
December 73% 
Tabel 4. 1 maandmdex 

Uit de gegevens in tabel 4.1 is af te leiden dat er per jaar twee pieken zijn in de verkopen (zomer en 
winter). Dit houdt in dat er ook in het DC sprake is van spreiding in het verwerkte aantal producten. 

Het merendeel van de verkopen vindt plaats aan het einde van de week (do-vr-za), zie appendix I. 
Aangezien momenteel de filialen op zaterdag niet bevoorraad worden is donderdag de laatste dag om 
orders voor het weekend samen te stellen. Als men proportioneel zou bevoorraden zou dit betekenen 
dat het merendeel van het weektotaal op donderdag naar de filialen gebracht zou moeten worden. Dit 
is echter niet het geval. Om de werkdruk te spreiden over de week schuift men binnenkomende orders 
naar eerdere dagen in de week toe en worden deze ook eerder aan de filialen geleverd. In de figuur 4.5 
is een overzicht gegeven van het aantal dat gemiddeld per dag is samengesteld voor de filialen in een 
drukke maand (Mei), gemiddelde maand en rustig maand (Juli).(Cijfers van afgelopen boekjaar 
Augustus 2006-Juli 2007). 
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Figuur 4. 5. Verzonden dagaantallen afgelopen boekjaar 

Uit figuur 4.5 kan het volgende opgemerkt worden. Ten eerste is donderdag de drukste dag, het 
verschil met de andere dagen is ongeveer 10 %. Ten tweede kan er opgemerkt worden dat in rustige 
tijden er op vrijdag geen orders samengesteld worden. De orders die op vrijdag samengesteld zijn, 
worden op maandag aan de filialen geleverd. Omdat men op vrijdag niet weet wat de verkoopcijfers 
van het weekend zijn, wacht men met de samenstelling van de orders. In drukkere tijden neemt men 
meer risico door op vrijdag sommige orders samen te stellen. 

De eindtijd van het sorteerproces is mede afhankelijk van het aantal producten dat er op een dag 
verwerkt dient te worden. De bovenstaande aspecten, werkdruk en seizoensinvloed, resulteren in een 
spreiding van het aantal producten dat per dag verwerkt dient te worden. 
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Om inzicht te krijgen in de spreidingsgrootte van dit zogenaamde dagaantal is er een kwantitatieve 
analyse gedaan naar dit aantal. De orders die op een bepaalde dag samengesteld worden bestaan uit 
drie goederenstromen: 

• Goederenstroom direct uit ontvangst (regulier) 
• Goederenstroom uit opslag (bijverdeling) 
• Goederenstroom uit retourontvangst ( outlet) 

In appendix J is overzicht gegeven van de goederenstromen in het huidige sorteersysteem. 
Onderstaand is een analyse te vinden van de aantallen van de verschillende goederenstromen. De 
analyse is gedaan over de werkelijke gegevens van afgelopen boekjaar (2007). 

Goederenstroom uit ontvangst 
De meeste producten worden direct uit ontvangst verdeeld naar de filiaalorders. In de volgende figuur 
is een histogram gegeven van het aantal dat direct uit ontvangst verdeeld is. 
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Figuur 4. 6. Verdeling goederenstroom uit ontvangst. 
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Uit bovenstaande histogram is op te merken dat data benaderd kan worden met een normale verdeling. 
De hypothese dat deze data uit een normale verdeling komt kan niet verworpen worden. (zie appendix 
K). De volgende parameters zijn bepaald: 

Jlrcgulier =50.581 

(}"regulier = 16161 

Op basis van deze parameters kan de variatie van de verdeling weergegeven worden door middel van 
de Variatie Coëfficiënt:. 

(}" 

c=-
v J-1 

cv = Variatiecoejjicient 

ev.regulier = 0.3195 

Het aantal producten dat direct verdeeld wordt uit ontvangst kan dus benaderd worden door een 
normale verdeling met bovenstaande parameters. 

Als opmerking bij bovenstaand aantal kan er gesteld worden dat deze niet gelijk staat aan het totaal 
aantal ontvangen goederen. Een deel van de ontvangen goederen gaat namelijk naar het opslaggebied. 
Uiteindelijke zullen deze producten op een ander tijdstip uitgesorteerd worden naar de filialen. 
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Dit betekent echter wel dat er vanuit ontvangst meer producten gesorteerd worden dan dat er 
verzonden worden. In het bedrijf wordt er gesproken over een bruto aantal en netto aantal. Bruto 
aantal staat voor het totaal aan het producten dat uit ontvangst gesorteerd is. Netto aantal staat voor het 
aantal dat vanuit ontvangst werkelijk is gesorteerd naar de filiaalbestemmingen. Het verschil tussen 
bruto en netto geeft het zogenaamde opslagpercentage weer. Bij paragraaf 4.3.2.2 wordt dit 
zogenaamde opslagpercentage verder toegelicht. 

Goederenstroom uit opslag 
De tijdelijk opgeslagen goederen wordt aan de hand van werkelijke verkopen alsnog gealloceerd over 
de filialen. Het tijdstip wordt in overleg tussen de afdelingen Logistieke Planning en afdeling Allocatie 
bepaald. In figuur 4.7 is een dichtheidsdiagram gegeven van de aantallen behorend bij de 
goederenstroom uit opslag. 
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Figuur 4. 7. Dichtheidsdiagram goederenstroom uit opslag 
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Het gemiddelde aantal uit de grafiek in figuur 4.7 is 11.833 producten. Echter uit figuur 4.7 is op te 
merken dat er twee centrale gemiddeldes zijn. De kwalitatieve beredenering voor dit verschijnsel is de 
volgende: Na het weekend zijn de verkopen van het weekend bekend en worden de filialen aan de 
hand van werkelijk verkopen bevoorraad. In het midden van week is men voorzichtig met de verdeling 
uit opslag. Dit komt omdat de verkoop aan de start van de week niet hoog is en de voorspelling niet 
heel betrouwbaar. Aan het eind van de week is de voorspelling betrouwbaarder. Daarnaast neemt men 
aan het eind van de week meer risico betreffende de allocatie uit opslag omdat het van belang is dat de 
beschikbare voorraad in die filialen zo hoog mogelijk is om de servicegraad te verhogen. Uit de 
analyse blijkt dat maandag en donderdag dagen zijn waar de goederenstroom uit opslag groot is. Op 
dinsdag en woensdag is deze goederenstroom uit opslag lager. De histogrammen in figuur 4.8 geven 
de aantallen van deze dagen weer. Maandag en donderdag zijn weergegeven als MaDo en Dinsdag en 
Woensdag als DiWo. 
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Figuur 4.8. Verdeling goederenstroom uit opslag 
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Aan de hand van figuur 4.8 zijn de twee pieken in het dichtheidsdiagram toe te lichten. Beide datasets 
kunnen benaderd worden met een normale verdeling. De hypotheses dat de datasets uit een normale 
verdeling kwamen kon niet verworpen. Voor een uitgebreide toelichting wordt er verwezen naar 
appendix K. De volgende parameters zijn bepaald: 

V oor maandag en donderdag: 

f.lMaDo = 21614 

(j MaDo = 3379 

C v,MaDo = 0,1563 

V oor dinsdag en woensdag; 

f.l DiWo = 3832 

(j MaDo = 1558 

Cv,MaDo = 0,4065 

Uit bovenstaande data-analyse is gebleken dat er op vrijdag geen goederenstroom uit opslag is. De 
reden hiervoor is de volgende. Wanneer orders op vrijdag worden samengesteld worden deze maandag 
of dinsdag geleverd aan de filialen. Wanneer de orders worden samengesteld op vrijdag is het echter 
onzeker wat de verkopen in het weekend zullen zijn. Men wacht daarom liever met de verdeling uit 
opslag totdat de verkopen van het weekend duidelijk zijn. 

Goederenstroom uit retourontvangst. 
Een gedeelte van de initieel verzonden producten worden retour gehaald naar het DC. In figuur 4.9 is 
een histogram gegeven van de bijbehorende dagaantallen over het boekjaar 2007. De aantallen zijn in 
figuur 4.9 benoemd als outletproducten. 
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Figuur 4. 9. Goederenstroom uit retourontvangst 

Uit figuur 4.9 is op te merken dat het aantal outletproducten benaderd kan worden met een normale 
verdeling. De hypothese die stelt dat de data uit een normale verdeling komt kan niet verworpen 
worden. Voor een gedetailleerde toelichting wordt er verwezen naar appendix K. De volgende 
parameters zijn bepaald: 

f.loutlet = 13312.8 

(jout/et= 3314 

c v,outlet = 0,2489 
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4.3.2.2 Opslagpercentage 

Het opslagpercentage is als volgt gedefinieerd: het percentage producten van een 
binnenkomende batch dat tijdelijk wordt opgeslagen in het DC. Deze tijdelijke opslag is het gevolg 
van twee-stappen allocatie besproken bij paragraaf 1.5.3. Per aanwezige productstroom wordt 
hieronder het opslagpercentage besproken. 

Het opslagpercentage is voornamelijk van belang bij de directe verdeling vanuit het ontvangstgebied. 
De binnenkomende productbatch wordt verdeeld over de drie sorteergebieden. Één van deze gebieden 
is het opslaggebied. Het opslagpercentage geeft dus aan wat het aantal is dat naar dit gebied wordt 
getransporteerd. In het histogram in figuur 4.10 is een steekproef (N=357) weergegeven uit de 
productbatches van de afgelopen 2 boekjaren. 
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Figuur 4. 10. Verdeling opslagpercentage 

Uit figuur 4.10 is op te merken dat het opslagpercentage benaderd kan worden met een normale 
verdeling. Voor een gedetailleerde uitleg van de hypothese wordt er verwezen naar appendix K. Het 
opslagpercentage kan benaderd worden door een normale verdeling met de volgende parameters. 

,u= 0,189375 

(j = 0,071609 

In de goederenstroomverdeling vanuit opslag is het opslagpercentage nul. Producten die uit opslag 
komen, worden alleen verdeeld over de twee sorteergebieden. Over het aantal producten van deze 
goederenstroom kan het volgende gezegd worden. Alle producten die naar opslag gealloceerd worden, 
zullen uiteindelijk weer uit opslag gehaald worden en naar een filiaal (regulier of outlet) gestuurd 
worden. Dit houdt dus in dat het initiële opslagpercentage uiteindelijk de grootte bepaald van de 
productstroom uit opslag. 

Betreffende het opslagpercentage van de verdeling vanuit retourontvangst is weinig data beschikbaar. 
Redenen hiervoor zijnde grootte van de goederenstroom en de importantie hiervan. Het zal blijken dat 
het opslagpercentage van de goederenstroom momenteel niet van belang is omdat deze 
goederenstroom via één inductiepunt gesorteerd wordt. Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken 
dat van een goederenstroom uit retourontvangst het gemiddelde opslagpercentage I 0% is. De aanname 
is gemaakt dat het opslagpercentage van de retourontvangst goederenstroom gemiddeld I 0% is. Uit 
appendix L blijkt dat het percentage dat retour gezonden wordt 22% is van de initieel verzonden 
artikelen. 
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4.3.2.3 De grootte van de goederenstromen. 

Uit de vorige analyses kan het 
aandeel per goederenstroom op het totale 
dagaantal berekend worden. In figuur 4.11 
zijn de gemiddelde aantallen per 
goederenstroom gegeven. Ten aanzien van 
de goederenstromen wordt het volgende 
opgemerkt. Het aantal producten dat initieel 
(bruto minus netto) naar opslag gaat, wordt 
uiteindelijk als goederenstroom uit opslag 
verwerkt. Uit de analyse van het opslag 
percentage blijkt dat deze 19% is. Dit 
betekent dat er netto 81% direct uit 
ontvangst verdeeld wordt. Deze 81% 
procent staat gemiddeld gelijk aan 50.581 
producten, de resterende 19% staat dus 
gemiddeld gelijk aan 11.864 producten. 
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Figuur 4.11. De grootte van de goederstromen 

Het gemiddelde aantal producten uit opslag is 11.833. Het verschil tussen de twee waarden is bijna 
nihil (0,2%). In de volgende onderdelen wordt er aangenomen dat alle producten die initieel naar 
opslag gealloceerd worden, op een later tijdstip in de goederenstroom uit opslag naar die filialen 
worden gealloceerd. 

4.3.2.4 Dikteklasse 

In het bedrijf zijn de producten ingedeeld in verschillende dikteklasses. Met dikteklasse wordt 
de dikte van het product bedoeld. Deze dikte is van belang omdat een batch aan producten aan de hand 
van de dikte een bepaalde capaciteit op de transportbaan/opslaglocatie in neemt en in sommige 
gevallen van belang is voor de doorzetsnelheid. In figuur 4.12 is een histogram gegeven van de 
dikteklasse per product over de afgelopen 2 jaar. 
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Figuur 4. 12. Verdeling dikteklasse 

Ook de dikteklasse kan benaderd worden door een normale verdeling met de volgende parameters 

Jl = 0,0159549 (m) 

a= 0,00197437 (m) 

Voor een gedetailleerd uitleg van kwantitatieve analyse van de dikteklasse wordt er verwezen naar 
appendix K. In de diagnose en modellering van de verschillende scenario ' s is er een aanname gemaakt 
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betreffende de dikte van de producten om de volgende reden. Bij de inductie- en sorteersnelheid is de 
dikte van het product, door de raamlengte, niet van belang. De dikte is alleen van belang op de 
transportbanen waar de producten tegen elkaar aan hangen. De aangenomen waarde geeft een 
zogenaamde bovengrens van de dikte weer. De berekeningen wordt zo rekening gehouden met een 
worst case scenario ten aanzien van de dikte van het product. De aangenomen waarde voor de dikte is 
2 cm (0,02 m). Met behulp van de volgende formule is berekend dat de kans 0,979 is dat de werkelijke 
waarde onder de genomen waarde valt. 

X-j.l 
z=-

(J" 

x= 0,02 

<I>(z) = P(Z ~ z) = 0.979 

[3] 

In het volgende onderdeel wordt de diagnose besproken. In deze diagnose wordt het effect van die 
verschillende variabelen op de prestatie van het sorteersysteem geanalyseerd. 

4·4 Diagnose variabelen 
Uit de diagnose is gebleken dat elk van de bovenstaande factoren van invloed zijn op de 

benodigde sorteertijd. In de volgende paragrafen zal de prestatie van het sorteersysteem besproken 
worden aan de hand van het aantal producten en sorteersnelheid. De sorteersnelheid blijkt afhankelijk 
te zijn van het opslagpercentage. De relatie tussen de sorteertijd en de variabelen, aantal producten en 
opslagpercentage, zal besproken worden. 

4.4.1 Aantal producten 
In figuur 4.13 is de sorteertijd weergegeven ten opzicht van het aantal producten. Uit de 

grafiek blijkt dat er een lineaire relatie is tussen de sorteertijd en het aantal producten. In deze analyse 
is het gemiddelde opslagpercentage genomen (19%). 
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Figuur 4. 13. Sorteertijd ten opzichte van aantal 
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Uit figuur 4.13 blijkt dat de sorteertijd proportioneel toeneemt wanneer het aantal verwerkte producten 
ook toeneemt. Uit de regressie analyse blijkt dat er een significante lineaire relatie is tussen het aantal 
en de tijd. De volgende benadering leek significant (R-squared=99,9%) voor de grafiek: 

Tijd(uur) = 0,458 + 0,000062319 *aantal 

Afstudeerverslag A.J.Steenbakkers, Etam Groep 33 



TuI e technische universiteit elndhoven RElAl l SERVICES 

De constante factor is verklaarbaar door de opstarttijd van het sorteersysteem. Vanaf de start duurt het 
een bepaalde tijd voordat de productbatches door het voorsorteerproces gaan en uitgesorteerd worden 
over de sorteergebieden. De variabele factor (0,000062319) kan verklaard worden door de 
sorteersnelheid in bovenstaande configuratie (opslagpercentage 19 %, productbatches van 4 meter). 
De sorteersnelheid is::::: 16000 stuks/uur (=1/0,000062319). 

Uit de analyse is gebleken dat de sorteertijd afhankelijk is van het aantal dat gesorteerd dient te 
worden. Deze tijd is naast een constante factor afhankelijk van de sorteersnelheid. In de figuur 4.14 is 
een grafiek gegeven van de eindtijd bij verschillende sorteersnelheden en een gemiddeld 
opslagpercentage. De test is gedaan met een productaantal van 50.000 producten. 
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Figuur 4. 14. Eindtijd bij verschillen sorteersnelheden 
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Uit figuur 4.14 blijkt dat de eindtijd afhankelijk is van de sorteersnelheid. Wanneer deze toeneemt, 
neemt de totale sorteertijd af bij hetzelfde aantal producten. De sorteersnelheid van het systeem is 
afhankelijk van verschillende factoren. In de volgende paragraaf zullen deze factoren en de invloed 
hiervan op de sorteersnelheid besproken worden. 

4.4.2 Sorteersnelheid 

De sorteersnelheid is van belang op de totale eindtijd en wordt daarom in dit onderdeel verder 
toegelicht. De totale sorteersnelheid wordt als volgt beschreven: het aantal producten dat het systeem 
per uur verwerkt en uitsorteert naar de betreffende eindbestemming. In het volgende onderdeel is het 
effect van het opslagpercentage op deze sorteersnelheid beschreven. 

Om de invloed van het opslagpercentage op de sorteersnelheid te testen zijn simulatieruns gedaan van 
50.000 producten met verschillende opslagpercentages. Van deze producten gaat het desbetreffende 
deel naar het sorteergebied opslag. Ten aanzien van de overige producten die direct naar twee 
sorteergebieden (filialen) gaan is de volgende aanname gemaakt. In het bedrijf is getracht de 
eindbestemmingen zodanig over de twee sorteergebieden te verdelen zodat het aanbod op deze twee 
gebieden gelijk is. Twee maal per jaar worden de filiaalcijfers (Etam, Promiss en Outlet) geanalyseerd. 
Op basis van deze analyse worden de filialenbestemmingen verdeeld over de twee sorteergebieden (A 
en B). De volgende aanname is gemaakt: van een ingevoerde productbatch gaat een deel naar opslag 
en van het resterende deel gaat de helft naar gebied A en de helft naar gebied B. 
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Uit de diagnose is gebleken dat naast het 
opslagpercentage, de invoerlengte van de 
productbatches van het belang is. Vanaf 
de verschillende gebieden worden de 
productbatches in het sorteersysteem 
gevoerd. Via de ingaande transportbaan 
worden deze productbatches naar het 
voorsorteerproces gevoerd. Via de 
uitgaande transportbaan worden de 
gebroken batches naar de sorteergebieden 
(inductiepunten) vervoerd. De benutting 
van deze twee transportbanen is cruciaal. 

De ingevoerde productbatches hangen 
aan deze transportbanen (zie figuur 4.15). 
Vanuit ontvangst worden deze 
productbatches handmatig ingevoerd. Figuur 4. 15. Ingevoerde productbatch 

RETAI L SERVICES 

De lengte van deze productbatches verschilt hierdoor. De lengte varieert tussen 2 en 4,5 meter. De 
maximale lengte van een productbatch is 5 meter. In verband met tracking van de productbatches op 
de transportbaan bestaat er een minimale ruimte die tussen de verschillende productbatches op de 
ingaande transportbaan dient te zitten, de lengte van deze ruimte is 2 meter. Afhankelijk van de lengte 
van de productbatch heeft de transportbaan een bepaalde doorzetsnelheid. Deze doorzetsnelheid is van 
belang voor het aanbod op de verschillende inductiepunten. 

In de volgende figuur is een overzicht gegeven van de sorteersnelheid bij verschillende lengtes van de 
productbatch en verschillende opslagpercentages. 
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Figuur 4. 16. Sorteersnelheid 

Uit figuur 4.16 kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Ten eerste blijkt dat de lengte van 
de ingevoerde productbatch van belang is voor de sorteersnelheid. Ten tweede blijkt dat het 
opslagpercentage in de huidige situatie in sommige gevallen van belang is. Wanneer het 
opslagpercentage 0 is, is de snelheid anders. Bij productbatches van 3 meter neemt de snelheid bij 
70% opslagpercentage af. De bovenstaande effecten zijn toe te schrijven aan de werking van het 
voorsorteerproces. In het volgende onderdeel zal daarom het voorsofterproces toegelicht worden. 
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4.4.2.1 Voorsorteerproces 

De essentie van het voorsorteerproces is het samenvoegen van de artikelen die bestemd zijn 
voor één sorteergebied. Aangezien er drie sorteergebieden zijn wordt een binnenkomende 
productbatch in drie delen gesplitst. Wanneer het opslagpercentage nul is, wordt de productbatch in 2 
delen gesplitst. Deze gesplitste delen worden uiteindelijk op dezelfde transportbaan naar de 
sorteergebieden getransporteerd. In de figuur 4.I7 is een bovenaanzicht gegeven van de aanwezige 
transportbanen in het voorsorteerproces. In de linkerfiguur is een situatie zonder producten, in de 
rechterfiguur een situatie met producten. De zwarte blokken kunnen gezien worden als batches van 
producten die tegen elkaar aan de baan hangen. 

1 4 2 

111 11 m 
111 111 111 111 

m~u ·~ 
!'A. ... ~ ·t- ~ ~· ",. .• 

\1/ J lU \ I ·.· J ! 

Figuur 4. 17. Pre-sarter 

Op basis van figuur 4.I7 zal de werking van het voorsorteerproces worden toegelicht. De route van 
een productbatch wordt toegelicht aan de hand van de stappen I t/m V. 

I. Een productbatch arriveert via ingaande transportbaan bij de pre-sorter en wordt op één van de 
acht transportbanen (cijfer I t/m 8) bij 11 getransporteerd, dit wordt afwerpen genoemd. De 
cijfers (1/8) geven de volgorde aan waarmee de productbatches worden afgeworpen. Wanneer 
een productbatch bij 8 is afgeworpen wordt de volgende weer bij I afgeworpen. 

11. Vanaf de transportbaan bij 11 worden de producten op een sorteerbaan geplaatst, Per twee 
transportbanen bij 11 is er één sorteerbaan. De productbatches worden om en om op de 
sorteerbaan geplaatst. 

lil . Bij lil worden de producten van de sorteerbaan afgeworpen op een transportbaan met een 
buffereigenschap. Elk van de drie transportbanen is bestemd voor een sorteergebied (A,B,C). 
Wanneer de initiële productbatch in zijn geheel is uitgesorteerd, worden de drie batches 
(A,B,C) verder getransporteerd naar IV. 

IV. Wanneer de transportbanen bij IV beschikbaar zijn, worden de producten vanaf lil op de 
transportbanen van IV getransporteerd. De productbatches worden naar het einde van de 
transportbanen bij VI getransporteerd. 

V. Wanneer de drie transportbanen bij V leeg zijn, worden de productbatches vanaf IV naar V 
getransporteerd. De transportbanen worden zo naar het einde van de transportbanen bij V 
getransporteerd. Vanaf V worden alle productbatches op de uitgaande transportbaan geplaatst 
en naar de sorteergebieden getransporteerd. 
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Tussen de verschillende stappen bestaat een beheersing op basis van de beschikbaarheid van de 
transportbanen. Bij stap IV worden de producten pas verder getransporteerd naar V als de 
transportbanen bij deel V leeg zijn. Eveneens worden de producten bij lil pas verder getransporteerd 
als de transportbanen bij IV leeg zijn. De producten bij 11 worden pas verder getransporteerd als de 
transportbanen bij lil leeg zijn. De twee transportbanen bij 11 worden om en om afgewerkt, dit als 
gevolg van de volgorde van invoer op deze twee transportbanen. Een productbatch bij I wordt pas op 
één van de transportbanen bij 11 afgeworpen als deze leeg is. Op deze wijze wordt een inkomende 
productbatch per batch verwerkt. 

Het voorsorteerproces bestaat uit 4 parallelle delen die elk de productbatches opsplitsten in 3 delen. 
Per deel worden de drie· productbatches A,B,C bij V afgeworpen op de transportbaan in de volgorde 
A->C->B. In verband met tracking van de batches op de transportbaan zit er tussen de afgeworpen 
batches een tussenruimte van 2,4 meter. In figuur 4.21 is de volgorde aangegeven waarin de vier 
sorteerdelen de drie batches afwerpen. Deel 1 en 2 werpen tegelijkertijd uit. De beheersing die hier 
geldt, is de volgende: Wanneer de drie batches van deel 2 het invoerpunt van deel 3 gepasseerd zijn 
werpt deel 3 de drie batches uit. Wanneer de drie batches van deel 3 het invoerpunt van deel 4 
gepasseerd zijn, werpt deel 4 de drie batches uit. Wanneer de drie batches van deel 4 het invoerpunt 
van deel 1 gepasseerd zijn, werpen deel 1 en deel 2 de drie batches uit. 

4.4.2.2 Diagnose sorteersnelheid 

Op basis van de besproken werkwijze van de pre-sorter kan de huidige sorteersnelheid 
verklaard worden. Alle transportbanen in de pre-sorter zijn afhankelijk van elkaar. De transportbaan 
met de laagste doorzetsnelheid is bepalend voor de doorzetsnelheid van het systeem. De 
doorzetsnelheid is naast de transportsnelheid en de raamlengte afhankelijk van de benutting van de 
transportbaan. In het geval van de pre-sorter bleek voornamelijk de benutting van aanvoerende en de 
afvoerende transportbaan van belang. De benutting hiervan verschilt wanneer de lengte van 
productbatches varieert. De benutting van de aan- en afvoerende transportbaan wordt hieronder 
besproken. 

Aanvoerende transportbaan 
Met behulp van formule [3] wordt de 
benutting van de twee transportbanen 
besproken. Tussen de productbatches op de 
aanvoerende transportbaan zit minimaal 2 
meter lege ruimte (zie figuur 4.18). In de 
modellering van het systeem is deze lengte 
van de tussenruimte aangenomen. Omdat er 
sprake is van lege ruimtes op de 
transportbaan is een maximale benutting 
van deze aanvoerende transportbaan niet 
mogelijk. De benutting van de transportbaan 
wordt berekend door de lengte van de 
productbatch te delen door de totale lengte 
inclusief de tussenlengte. 

lb 
p=--

lb + l, 
l h = batchlengte (m) 
l, =tussenruimte (m) 

[3] 
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Met behulp van AppendixHen de formules [1] en [3] is van de aanvoerende transportbaan tabel 4.2 
samengesteld. 

Batchlengte (m) Tussenlengte (m} Benutting Doorzetsnelheid(stuks/uur) 
2 2 0,50 28.170 
3 2 0,60 33 .804 
4 2 0,66 37.560 

Tabe/4.2. Prestatle aanvoerende transportbaan. 

Afvoerende transportbaan 
De berekening van de doorzetsnelheid van de afvoerende transportbaan is complexer dan de 
berekening bij tabel 4.2. Een reden hiervoor is het verschil in tussenruimte tussen de drie afgevoerde 
batches. Om deze reden wordt de benutting van de transportbaan berekend over de totale lengte van 
alle batches afgevoerd uit de 4 delen. Opgemerkt kan worden dat de totale lengte van de 
productbatches in een situatie niet verandert, enkel de lengtes van de tussenruimtes kunnen variëren. 

Door de positie van de drie transportbanen bij V en de positie van de sensor die de batches waarneemt 
is de tussenruimte van de drie batches (A,B,C) respectievelijk 2,4 meter en 3, I meter. Tussen de 
productenbatches die in serie uit deel I en deel 2 komen zit per cyclus (1,2,3,4) een lengte van I2 
meter. Een cyclus wordt gedefinieerd als de uitgifte van alle vier de delen op de uitgaande 
transportbaan. Tussen de resterende delen zit een ruimte van 1,4 meter. In de figuur 4.19 is een 
afbeelding gegeven waar alle productbatches op de transportbaan te zien zijn. Per cyclus zijn de 
tussenruimtes en dus de benutting gelijk. 

1A.. 2.4. 3,1 _1,4- 2.4. 3,1 -1.4-2,4. 3,1 
deel 4 deel 3 deel 2 

Figuur 4. 19. Benutting uitgaande transportbaan 
- 12 - 2,4. 3,1-

deel1 

Op basis van bovenstaande tussenruimtes en initiële batchlengtes is de doorzetsnelheid van 
verschillende initiële batchlengtes gegeven in tabel 4.3. Voor het opslagpercentage is het gemiddelde 
( 19%) genomen. 

Initiële Totale Tussenruimte Benutting Doorzetsnelheid 
batchlengte productlengte per cyclus (stuk/uur) 
(m) per cyclus (m) (m) 

2 8 38,5 0,17 9.634 
3 12 38,5 0,23 13.306 
4 16 38,5 0,29 16.440 

Tabe/4.3. Doorzetsnelheden wtgaande conveyor. 

Als de doorzetsnelheden uit tabel 4.3 vergeleken worden met de sorteersnelheid bepaald uit figuur 
4.16, blijkt dat deze overeenkomen in de gevallen wanneer het opslag percentage groter dan 0 is. Deze 
uitgaande transportbaan transporteert de producten naar de sorteergebieden. In bovenstaande situatie 
kan dus gesteld worden dat de doorzetsnelheid van deze uitgaande transportbaan bepalend is voor de 
sorteersnelheid. 

Uit figuur 4.16 kan opgemerkt worden dat de sorteersnelheid bij een opslagpercentage van 0 verschilt 
van de sorteersnelheid bij een opslagpercentage groter dan 0. In het volgende stuk zal toegelicht 
worden waarom. 
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Bij een opslagpercentage van 0 wordt een ingevoerde batch 
over twee sorteergebieden uitgesorteerd omdat er geen 
producten naar het sorteergebied bestemd voor opslag 
gaan. In het voorsorteerproces ontstaan er per deel dus twee 
uitgaande productbatches. In figuur 4.20 is een voorbeeld 
gegeven van deze situatie. 

Omdat er per deel twee productbatches ontstaan in plaats 
van drie, is de benutting van de uitgaande transportbaan 
anders. Omdat er in een cyclus minder tussenruimtes zijn is 
de benutting hoger. De ruimte tussen 2 batches van één 
deel is 2,4 meter, tussen deel 1 en 2 is 13,4 meter en de 
resterende delen 1,4 meter. In tabel 4.4 is een overzicht 
gegeven van de berekende doorzetsnelheden bij een 
opslagpercentage van 0 en verschillende batchlengtes. 

Initiële Totale Tussenruimte 
batchlengte productlengte per cyclus 
(m) per cyclus (m) (m) 

2 8 28,6 
3 12 28,6 
4 16 28,6 

Tabel 4.4 berekende doorzetsnelheden, opslagpercentage 0. 

RETAl L SERVICES 

11 I 1 11 u !'<I 'I: 

ll 
li li . 

u 11 I 

\ 
üi li' ill 
1 7 
I 

i" 

Figuur 4.20. pre-sarter 

Benutting Doorzetsnelheid 
(stuk/uur) 

0,22 12.240 
0,29 16.551 
0,36 20.089 

Uit tabel 4.4 is op te merken dat berekende doorzetsnelheid bij 2 meter overeenkomt met de waarde uit 
figuur 4.16. Echter de waarden bij 3 meter en 4 meter zijn hoger dan de waarden uit figuur 4.16. In het 
volgende stuk zal toegelicht worden waarom de waarden uit figuur 4.16 lager zijn dat de berekende 
waarden. 

In de situatie met een opslagpercentage van 0 worden de productbatches in twee delen gesplitst en 
naar twee sorteergebieden getransporteerd. Vanaf de uitgaande transportbaan worden de producten op 
een bepaald punt van deze uitgaande transportbaan geworpen en via verschillende kortere 
transportbanen naar het inductiepunt getransporteerd. Voor een overzicht van de aanwezige 
transportbanen wordt er verwezen naar appendix H. 

Zoals in paragraaf 4.2.1 is vermeld, is de maximale inductiesnelheid per inductiepunt 8064 stuk/uur. In 
de situatie waar het opslagpercentage 0 is, wordt er gebruik gemaakt van twee inductiepunten. De 
maximale sorteersnelheid is daarom 16128 stuks/uur. De totale doorzetsnelheid wordt in deze situatie 
bepaald door de doorzetsnelheid van de twee inductiepunten. Hieronder zal toegelicht worden hoe 
deze inductiepunten de sorteersnelheid beïnvloeden. 

In de berekening bij tabel 4.4 is er vanuit gegaan dat de transportbaan continu in beweging is. In 
werkelijkheid is dit echter niet zo. Wanneer een transportbaan de producten niet kan afwerpen op de 
volgende transportbaan, zal de eerste transportbaan stoppen totdat de volgende transportbaan 
beschikbaar is. 
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De uitgaande transportbaan die de producten 
van het voorsorteerproces naar de 
sorteergebieden brengt zal ook stil staan 
wanneer deze één van de drie productbatches 
niet kan afwerpen. In figuur 4.21 is een 
afbeelding te zien van deze uitgaande 
transportbaan die de producten afwerpt op 
transportbaan behorende bij een 
sorteergebied. Vanaf dit punt worden de 
batches afgeworpen op de desbetreffende 
transportbaan en naar de inductiepunten 
getransporteerd. Deze transportbanen tussen 
het afwerppunt en het inductiepunt 
functioneren als een accumulerende 
tussenbuffer. 

RETAIL SERVICES 

Figuur 4. 21 afwerppunten 

De afgeworpen productenbatches worden voor het inductiepunt geaccumuleerd zodat het inductiepunt 
optimaal benut wordt. Wanneer echter de doorzetsnelheid naar het inductiepunt toe groter is dan de 
maximale inductiesnelheid zal de buffer vol lopen. Wanneer de buffer vol is, kan de uitvoerende 
transportbaan geen producten meer afwerpen bij het desbetreffende gebied. Wanneer een batch 
arriveert bij deze volle buffer zal de uitgaande transportbaan stoppen totdat de transportbaan deze 
batch weer af kan werpen. Op deze manier bepaald de uitgaande transportbaan de doorzetsnelheid. Dit 
is de reden waarom de doorzetsnelheid bij een initiële batchlengte van 4 meter ±16.000 stuks/uur is en 
niet de berekende 22.089 stuks/uur. 

Inductiebelasting 
Uit figuur 4.16 is op te merken dat de sorteersnelheid bij een initiële lengte van de 3 meter afneemt 
wanneer het opslagpercentage 70 % is. In het volgende onderdeel zal toegelicht worden waarom deze 
afname plaatsvindt. 

Wanneer het aanbod van producten naar een inductiepunt toe groter is dan de inductiesnelheid, loopt 
de buffer vol en zal de uitvoerende transportbaan stoppen wanneer deze geen productbatch kan 
afwerpen. Hieruit blijkt dat naast de totale benutting van de uitvoerende transportbaan ook de 
benutting per productbatch van belang is. Bij een opslagpercentage van 70% zal de meerderheid van 
een initiële productbatch bestemd zijn voor het sorteergebied bij opslag. Bij een initiële batchlengte 
van 3 meter zal de gesplitste productbatch bestemd voor het opslaggebied ongeveer 2,1 meter (70% * 
3) zijn. Als alleen de productbatches bestemd voor een bepaald sorteergebied worden beschouwd in de 
berekening van de doorzetsnelheid kan de doorzetsnelheid per inductiepunt bepaald worden. De 
volgende formule is samengesteld: 

lb . 
p =-'- [4] 

I lb + l, 

pi = inductiebenutting 

lhi = inductiebatchlengte (m) 

16 = batchlengte (m) 

l, =tussenruimte (m) 

In de bovenstaande situatie is de doorzetsnelheid ten opzicht van het inductiepunt C: 11.586 stuks/uur. 
De maximale inductiesnelheid is echter 8064 stuks/uur. De buffer van het opslaggedeelte zal vol lopen 
en de uitvoerende transportbaan zal stoppen wanneer nodig deze geen producten kan afwerpen . 

Afstudeerverslag A.J.Steenbakkers, Etam Groep 40 



TuI e technische universiteit eindhoven RETAI L SERVICES 

In het volgende figuur 4.22 is een overzicht gegeven van de totale sorteersnelheid en de 
inductiesnelheid op de verschillende inductiepunten. 
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Figuur 4. 22. Totale sorteersnelheid 

inductiesnelheid 8 

inductiesnelheid C 

De totale sorteersnelheid is een optelling van de drie inductiesnelheden bij de gebieden A, B en C. 
Wanneer 70% van de ingevoerde productbatch naar inductiegebied C gaat, zal de inductiebelasting 
hoger zijn dan de maximale inductiesnelheid. De inductiesnelheid van C neemt niet meer toe. De 
inductiebelasting en dus de inductiesnelheid op de punten A en B neemt echter wel af. Hierdoor neemt 
de totale sorteersnelheid bij 70% af. 

4.4.2.3 Goederenstroom uit retourontvangst. 
De goederenstroom uit retourontvangst loopt momenteel niet via het voorsorteerproces. Men 

had de verwachting dat deze stroom niet significant groot zou zijn. De transportbanen vanaf de 
retourontvangst zijn zodanig ingericht dat deze producten via één inductiepunt op de sorteerbaan 
gebracht worden. Het betreft het inductiepunt voor het opslaggebied. Omdat de sorteerbaan 
uiteindelijk langs alle sorteergebieden komt, worden de producten in alle drie gebieden afgeworpen. 

De producten uit retourontvangst worden in het retourontvangstgebied uitgesorteerd en gebufferd. 
Wanneer het besluit wordt genomen dat deze producten worden uitgesorteerd wordt deze buffer in één 
wave uitgesorteerd over de drie sorteergebieden. Aangezien het één inductiepunt betreft, worden deze 
producten uitgesorteerd met een snelheid van ongeveer 8000 stuks/uur, ongeacht het opslagpercentage 
of de verdeling over de filiaal gebieden A en B. De goederenstroom uit retourontvangst wordt in 
drukke tijden in de avond gesorteerd. Zoals bovenstaand vermeld, blijven de outletproducten 2 dagen 
in het DC. Aan het eind van dag 1 zijn deze uitgesorteerd en kunnen in principe al gesorteerd worden 
naar de outletfilialen. Wanneer de afdeling Planning bepaald dat de goederenstromen uit ontvangst en 
uit opslag voor dag 2 groot zijn, sorteert men de outletproducten in de avond van dag 1. Aan het eind 
van dag 2 zullen deze orders werkelijk op getransporteerd worden met de reguliere orders die overdag 
op dag 2 zijn samengesteld. 
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4·4·3 Conclusie diagnose 
Uit de diagnose is gebleken dat de eindtijd (KPI) afhankelijk is van enkele variabelen. In de 

volgende figuur is een overzicht gegeven van de onderlinge relaties van deze variabelen. 

Figuur 4. 32. Relaties variabelen 

De benodigde sorteertijd is afhankelijk van het aantal producten en de sorteersnelheid. Het aantal 
producten dat verwerkt dient te worden is afhankelijk van de samenstelling en het aantal van de orders 
dat men op een dag wil verwerken. De sorteersnelheid is afhankelijk van het opslagpercentage van de 
productbatches en de benutting van de transportbanen. Het opslagpercentage is afhankelijk van de 
orders die verwerkt worden. 

De verschillende groeimogelijkheden zullen consequenties hebben voor het sorteersysteem en de 
sorteertijd die nodig is om de orders op een bepaalde dag te verwerken. Op basis van de 
bedrijfsbeschrijving en de conclusies uit de analyse en diagnose zullen deze consequenties besproken 
worden in hoofdstuk 5. 
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5· GROEICONSEQUENTIES 
De doelstelling van het bedrijf luidt: Het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf door 

de realisatie van een continue groei en winst. In afgelopen jaren is deze groei gerealiseerd door groei 
van het aantal filialen van zowel Miss Etam als Promiss. Zodra er een nieuw filiaal geopend wordt is 
het doel hiervan het proportioneel laten stijgen van de omzet. Het huidige aantal filialen van Miss 
Etam en Promiss zijn respectievelijk 109 en 64. Aan de hand van een doelgroepenanalyse is er een 
zogenaamd 'witte-vlekken' plan opgesteld. De witte vlekken geven de potentiële locaties van een 
filiaal aan. Met de filialen van Miss Etam heeft men ongeveer 90 %van de potentiële locaties bezet. In 
de komende jaren tracht men de resterende 10% te bezetten, maar daarna zal het aantal filialen naar 
verwachting niet meer stijgen. De bezetting van de potentiële locaties bij Promiss is momenteel 
ongeveer 70%. Aangezien de doelgroep van Promiss zich in een hoger segment bevindt, is het totaal 
aan potentiële locaties lager dan het aantal potentiële locaties van Miss Etam. Aangezien Promiss een 
hoger percentage aan niet-bezette potentiële locaties heeft, verwacht men dat de groei van Promiss 
groter zal zijn dan die van Miss Etam. Naast de groei van het aantal verkooppunten tracht men ook de 
omzet per filiaal te verhogen door een hogere omloopsnelheid van de verkopen te creëren . De 
prestatie van deze omzet wordt gemeten in omzet/m2

• 

De modemarkt is zeer competitief. Er zijn veel spelers in de markt. Miss Etam is marktleider en heeft 
4% van het marktaandeel. Naast de hierboven besproken autonome groei is het bedrijf continu op zoek 
naar andere mogelijkheden om het totale marktaandeel en de omzet te laten stijgen. Binnen het bedrijf 
worden er twee mogelijkheden onderkend, namelijk de verkoop in het buitenland en de creatie van een 
nieuw concept in Nederland. 

In het buitenland blijken de Belgische en Duitse markt geschikt voor de concepten Miss Etam en 
Promiss. Echter in beide landen is de Franse variant van Etam al actief. Voor Promiss heeft dit geen 
consequenties voor Miss Etam echter wel. Een oplossing kan zijn om de kleding onder een ander label 
aan te bieden in deze landen. Ook in het Nederland is het mogelijk het marktaandeel te laten stijgen. 
Met de creatie van een nieuw concept en dus een derde label kan een nieuwe doelgroep bereikt 
worden. 

5.1 Groeialternatieven 
In overleg met het management zijn er verschillende alternatieven gecreëerd. Aan de hand van 

gesprekken met interne deskundigen is er een schatting gemaakt van de eigenschappen per alternatief. 
In het ontwerp is de aanname gemaakt dat deze schatting representatief is voor de besproken 
groeialternatieven. De eigenschappen zullen daarom ook als input gelden bij de analyse en ontwerp 
van de oplossingsrichting. De besproken termijn waarop het bedrijf de groei voorspelt, is vijf jaar. 
Deze termijn is daarom ook genomen in de creatie van de groeialternatieven. De volgende 
alternatieven zijn volgens het management het meest waarschijnlijk en zijn daarom gekozen: 

• Autonome groei 
• Verkoop in België 
• Verkoop in Duitsland 
• Nieuw concept in Nederland 

In appendix M kan een gedetailleerd kwantitatief overzicht van deze groeialternatieven gevonden 
worden. Elke groeialternatief neemt een groei van zowel het aantal producten als het aantal filialen 
met zich mee. Waarbij in een maximale situatie het aantal producten met 57% toeneemt en het aantal 
filialen met 113 % toeneemt. 
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Uit de probleemanalyse is gebleken dat men verwacht dat in het geval van afzetgroei de 
orderverwerking niet meer binnen de gewenste situatie (Soli) kan plaatsvinden. Om de consequenties 
van afzetgroei duidelijk te specificeren wordt daarom in de volgende paragraaf de gewenste situatie 
besproken. 

5.2 Gewenste situatie 
De gewenste situatie vanuit het bedrijf ten aanzien van de groeiscenario's wordt omschreven 

door de volgende doelstelling: 

Voor 17.00 uur gereed zijn met de verwerking van het geplande aantal orders in het eigen DC, 
hierbij is een minimale sorteertijd gewenst. 

Als toevoeging op bovenstaande doelstelling kan er gesteld worden dat men alle orders in piektijden in 
het eigen DC wil verwerken. Een optie is wellicht om in piektijden een deel van het proces uit te 
besteden, dit is echter ongewenst en wellicht onmogelijk om de volgende redenen. Er zijn geen 
bedrijven waar het geautomatiseerde proces aan uitbesteed kan worden. Dit betekent dat men 
genoodzaakt is handmatig te sorteren, aan de hand van de afwegingen gemaakt bij paragraaf 1.6.2.2 
blijkt dat handmatig sorteren niet gewenst is en niet binnen de huidige bedrijfsfilosofie valt. De nadruk 
in het DC ligt op flexibiliteit ten aanzien van de goederenstromen. Er wordt van het DC verwacht dat 
deze optimaal kan reageren op de fluctuaties in de aantallen. In de volgende paragrafen wordt de 
doelstelling toegelicht aan de hand van verschillende aspecten. 

5.2.1 Transport 

De richttijd van 17.00 uur is mede bepaald aan de hand van het transport naar de filialen. In 
figuur 5.1 zijn de stappen in de doorlooptijd van order gegeven. Uit figuur 5.1 is afte leiden dat, mede 
door het 2-ritten transport, het van belang is dat de orders op tijd gereed zijn zodat men nog voldoende 
tijd heeft om de producten te laden en te transporteren. 

, ............................................................................ T ......................... .......... ........... ........ ...................... , .................................................................................................................. , 

Ontvangst 

) 
08.00 uur 

Dag N 

Figuur 5.1. Doorlooptijd orders 
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...................................... 1 ................................ .1 

08.00 uur 
Dag N+1 

10.00 uur 
Dag N+1 

Wanneer er in het buitenland of bij een derde keten in Nederland geleverd gaat worden, zal men 
proberen de geplande ritten optimaal in te delen. Dit houdt in dat de vrachtwagen op geografisch 
gebied geladen zullen worden. Zoals ook nu het geval is, zullen dus de orders voor verschillende 
ketens in dezelfde vrachtwagens vervoerd worden. In het geval van levering aan het buitenland zullen, 
wanneer het voordelig blijkt, in de grensgebieden filialen in twee landen bevoorraad worden door één 
vrachtwagen. Voornamelijk in het geval van Duitsland zal er door de langere afstanden sprake zijn van 
nachtritten. Naast het transport is de laadtijd van belang in de doorlooptijd van de order. Aangezien het 
aantal producten in elke situatie zal toenemen, zal ook de laadtijd hiervan toenemen. De overige tijd 
beschikbaar voor transport wordt hierdoor krapper. 
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Aangezien de besparing ervan voordelig blijkt te zijn, zal men proberen zoveel mogelijk volgens het 
2-ritten schema te blijven rijden. Om flexibiliteit en efficiency te behouden in de planning van het 
transport in verschillende situaties, is het dus van belang dat de orders op tijd gereed zijn. 

5.2.2 Kantoortijden 

Momenteel vindt het proces van orderverwerking plaatst tijdens kantooruren (08.30-17.00 
uur) . Uit de appendices C enD is afte leiden dat parallel aan het fysieke proces van orderverwerking 
een continu proces van administratieve handelingen plaatsvindt. Het orderverwerkingsproces is 
afhankelijk van de afdelingen Logistieke Planning, Logistieke Administratie en Allocatie. Als de 
eindtijd van het orderverwerkingsproces structureel de 17.00 zou passeren heeft dit gevolgen voor 
deze afdelingen. De afdelingen zullen dan ook langer aanwezig dienen te zijn. Deze aanpassing van 
kantooruren voor deze afdelingen heeft negatieve organisatorische en financiële consequenties. 

5.2.3 Minimale sorteertijd 

In bovenstaande aspecten transport en kantoortijden is toegelicht waarom 17.00 uur een 
richttijd voor de maximale sorteertijd die nodig is voor orderverwerking. Daarnaast is van belang dat 
de benodigde sorteertijd geminimaliseerd wordt om de volgende reden. Aan het sorteerproces zijn 
directe arbeidskosten verbonden. Per sorteeruur houden er gemiddeld 7 personen zich met het 
sorteerproces bezig. De arbeidsuren van deze personen zijn compleet variabel. Dit houdt in dat deze 
personen alleen ingezet en betaald worden wanneer de orders samengesteld worden. Om deze 
arbeidskosten te minimaliseren is het van belang dat de orders zo snel mogelijk worden samengesteld 
en dus de totale sorteertijd minimaal is . 

5·3 Confrontatie 
Zoals in het onderzoeksmodel wordt beschreven, is de gewenste situatie geconfronteerd met 

de diagnose van het huidige systeem en de verschillende groeiscenario' s. De conclusies uit deze 
confrontatie worden hier besproken. Vanuit deze conclusies is er een definitieve opdracht voor het 
herontwerp gedefinieerd. 

5.3.1 Sorteersnelheid 

Uit de diagnose is gebleken dat de sorteersnelheid bepalend is voor de totale benodigde tijd 
van orderverwerking. Afhankelijk van het opslagpercentage en transportbaanbenutting ligt de 
sorteersnelheid tussen 10.000 stuks/uur en 16.000 stuks/ uur. Aan de hand van de maximale 
inductiesnelheid op de drie sorteergebieden kan er gesteld worden dat bij een optimale benutting van 
deze inductiepunten de sorteersnelheid 24.000 stuks/uur kan zijn. Dit houdt dus in dat het systeem 
momenteel niet optimaal benut wordt en dus de totale sorteertijd niet geminimaliseerd is. In het 
herontwerp wordt er daarom gezocht naar een optimale inrichting van het voorsorteerproces waardoor 
de sorteersnelheid optimaal is. 

5.3.2 Sorteertijd 
In geval van afzetgroei zal het aantal producten wat verwerkt dient te worden, toenemen. De 

benodigde sorteertijd zal dus ook toenemen. Het is van belang dat de benodigde sorteertijd binnen de 
gewenste situatie valt. In het herontwerp wordt gezocht naar een configuratie waarvan de benodigde 
sorteertijd zoveel mogelijk binnen de gewenste tijd valt. 

5·3·3 Capaciteit eindbestemmingen 

Het totaal aantal eindbestemmingen in het huidige distributiecentrum is 240. Momenteel zijn 
deze eindbestemmingen uniek gekoppeld aan een filiaal. De indeling van deze eindbestemmingen is 
dus statisch. Per eindbestemming wordt er een filiaalorder samengesteld. Deze filiaalorders worden, 
wanneer er aan de filialen geleverd wordt, aan het eind van een dag geladen en getransporteerd naar de 
filialen. Uit de groeialternatieven blijkt dat in sommige groeiscenario's het aantal filialen hoger zal 
zijn dan het aantal beschikbare eindbestemmingen. 
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Het zal dan niet meer mogelijk zijn om de eindbestemmingen uniek te koppelen aan de filialen. In het 
herontwerp wordt gezocht naar een oplossing ten aanzien van deze eindbestemmingen. 

5·3·4 Sorteerdagen 
Uit de analyse van afgelopen boekjaar blijkt dat er gemiddeld vier maal per week aangeleverd 

werd. Dit houdt in dat er vier maal per week orders samengesteld werden. Voornamelijk op maandag 
werd er geen transport gedaan. De orders die op maandagochtend aangeleverd worden, zijn vrijdag 
samengesteld. Aangezien men op vrijdag nog geen inzicht heeft in de verkopen van het weekend 
wacht men met de samenstelling van de orders. Daarnaast speelt de FTL strategie een rol mee in de 
aanleverfrequentie. Binnen de gewenste situatie van sorteren binnen kantooruren, waarbij 5 dagen 
gewerkt wordt, betekent dit echter wel dat men gemiddeld één dag per week geen orders samenstelt. 
Om de werkdruk verder te spreiden over de week heeft men dus nog één dag per week over. In het 
herontwerp wordt hier rekening mee gehouden. 

5·3·5 Goederenstroom uit retourontvangst. 

Momenteel wordt in drukke tijden de goederenstroom uit retourontvangst in de avond van dag 
N-1 gedaan zodat deze geen capaciteit gebruikt op dag N. Dit houdt in dat in het ontwerp van het 
systeem vooral de aantallen van de goederenstromen uit ontvangst en uit opslag van belang zijn bij het 
capaciteitsgebruik en de sorteertijd. Echter is het uit financieel en storingstechnisch opzicht beter als 
ook de goederenstroom uit retourontvangst tijdens kantooruren gedaan wordt. In het herontwerp wordt 
daarom deze goederenstroom uit retourontvangst behandeld. 

5·4 Definitieve opdracht 
Vanuit de bedrijfsbeschrijving, analyse en diagnose en de conclusies uit de confrontatie is er 

getracht een herontwerp te maken dat bij verschillende groeiscenario de orders binnen de gewenste 
situatie verwerkt. De opdracht van het herontwerp is als volgt gedefinieerd: 

Het herontwerpen van het geautomatiseerde sorteersysteem, in het bijzonder het voorsorteerproces, 
in combinatie met de inrichting van de eindbestemmingen zodat bij elk groeiscenario de orders 
binnen de gewenste tijd samengesteld kunnen worden. 

In hoofdstuk 6 zal het herontwerp besproken worden. 
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6. HERONTWERP 
In dit onderdeel wordt het ontwerp toegelicht. Het ontwerp is gericht op het sorteersysteem dat 

in de vorige hoofdstukken is besproken. Het herontwerp wordt in twee delen besproken. Ten eerste is 
er een aanpassing ontworpen van het huidige voorsorteerproces waardoor de sorteersnelheid optimaal 
wordt. Ten tweede is er een herontwerp gemaakt voor de verschillende groeiscenario's. Bij het 
ontwerp van de twee delen is het gewenst dat er consistentie is tussen de twee delen. Een logische 
benadering zou zijn als het herontwerp een toevoeging zou zijn op de aanpassing van het 
voorsorteerproces. Voordat de ontwerpen worden toegelicht zullen eerst de ontwerprichtlijnen en de 
gemaakte aannames worden besproken. 

6.1 Onhverprichtlijnen 
Met behulp van het herontwerp wordt er getracht zo goed mogelijk aan de gewenste situatie , 

gesteld bij paragraaf 5.2, te voldoen. Aangezien het een geautomatiseerd proces betreft, gaat het 
aanbrengen van veranderingen gepaard met kosten en investeringen. Vanuit het oogpunt van 
kostenminimalisering is er getracht een ontwerp te maken dat zoveel mogelijk van de huidige 
transportbanen gebruik maakt. Er is getracht vanuit de huidige configuratie pragmatische stappen te 
nemen ter optimalisatie van het sorteersysteem. 

Het is van belang dat men binnen het distributiecentrum de capaciteit behoudt om binnen de gewenste 
situatie tot op een bepaald niveau ook aan de pieken in de vraag te voldoen. Aan de hand van de 
benaderde verdelingen van de aantallen zal er met een bepaalde zekerheid gesteld worden dat ook het 
piekaantal binnen de gewenste tijd verwerkt kan worden. 

In de prestatiebepaling van het ontwerp zijn er aannames gemaakt betreffende de orders. De 
eigenschappen van de orders die samengesteld dienen te worden, worden als exogene factoren 
beschouwd. Voornamelijk het opslagpercentage kan niet beïnvloed worden. Ook ten aanzien van de 
orderaantallen wordt er beschouwd dat deze niet beïnvloed kunnen worden. Men wenst flexibiliteit te 
behouden in de aanlevering naar filialen toe, hierdoor is het van belang dat het DC op veel 
verschillende situaties in kan spelen. Per huidige goederenstroom is het gemiddelde en de 
standaarddeviatie geschat. Het is onzeker wat de spreiding van deze verdeling wordt als het aantal 
producten toeneemt. De spreiding van het aantal is afhankelijk van verschillende factoren zoals 
weekenddrukte en seizoensinvloed. Ten aanzien van de autonome groei van het aantal filialen kan er 
gesteld worden dat waarschijnlijk de variatiecoëfficiënt af zal nemen. Echter bij de groei van stuks/m2 

en de start van nieuwe ketens of verkoop in buitenland kan er moeilijk geschat worden wat de 
bijbehorende parameters zullen zijn. Ten aanzien van de seizoensinvloed en weekenddrukte is het 
onzeker welke invloed deze zal hebben op de spreiding. Om een veilige schatting te maken van de 
bijbehorende aantallen is de aanname gemaakt dat de variatiecoëfficiënt bij groei gelijk blijft. Dit 
betekent dat de standaarddeviatie proportioneel blijft aan het gemiddelde. Er is voor deze veilige 
schatting gekozen omdat het DC flexibel dient te zijn bij de verwerking van de verschillende 
goederenstromen, waarbij de nadruk op de pieken in het aantal ligt. 

Ten aanzien van de goederenstroom uit opslag waar er een significant verschil leek tussen de dagen 
maandag/donderdag en dinsdag/woensdag wordt aangenomen dat dit ook zo zal zijn in het geval van 
uitbreiding. Aangezien het in de groeiscenario's ook filialen in de damesmode zal betreffen wordt er 
aangenomen dat het merendeel van de verkoop aan het einde van de week (do-vr-za) zal plaatsvinden. 
Om deze reden zal ook de goederenstroom uit opslag voornamelijk plaatsvinden op maandag en 
donderdag. 

Aangezien de geschatte waardes van de verschillende scenario's op jaarbasis zijn, is het van belang dat 
er een keuze gemaakt wordt betreffende het gemiddelde dagaantaL Het gemiddelde dagaantal is 
afhankelijk van het aantal dagen dat er gesorteerd wordt. Het aantal sorteerdagen is afhankelijk van de 
aanleverfrequentie. 
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Ten aanzien van de aanleverfrequentie worden er twee verschillende opties bekeken, namelijk één met 
een gemiddelde van 4 maal per week een één met een gemiddelde van 5 dagen per week. Momenteel 
is deze gemiddeld 4 maal per week. Maximaal kan in de gewenste situatie de aanleverfrequentie 5 
maal per week zijn. Echter is 5 maal per week aanleveren in rustige tijden niet optimaal. Daarnaast is 
de orderverwerking op vrijdag niet geheel betrouwbaar aangezien deze pas na het weekend geleverd 
wordt. Kwalitatieve oplossingen voor het bovenstaande probleem kunnen volgende zijn: 

• Aanlevering op zaterdagochtend, op deze wijze kan men op basis van de verkopen van 
maandag t/m donderdag de producten alsnog op de drukste dag (zaterdag) in de filialen 
hebben. 

• Verdeling van nieuwe productgroepen op vrijdag, wanneer er een nieuw product of 
productlijn in de filialen dient te zijn in een bepaalde week kan men deze op vrijdag verdelen. 
Bij een nieuw product of productlijn wordt de verdeling bepaald naar een schatting gebaseerd 
op de data van 4 weken. Bij deze schatting is de invloed van de verkopen van één weekend 
dus niet zo groot. 

Daarnaast zijn er feestdagen die ervoor zorgen dat het niet mogelijk is gemiddeld 5 maal per week aan 
te leveren. Een aanleverfrequentie van 5 maal per week lijkt in de praktijk niet mogelijk. De mogelijke 
aanleverfrequentie ligt tussen de 4 en 5 maal per week. Dit houdt in dat ook het aantal sorteerdagen 
tussen de 4 en 5 maal per week ligt. In de aantallen van het ontwerp zullen beide opties worden 
meegenomen. Ten eerste om het effect van de gemiddelde aanleverfrequentie te analyseren, ten 
tweede om het bedrijf de mogelijkheid te stellen onderbouwde overwegingen te maken met betrekking 
tot de commerciële aspecten van de aanleverfrequentie. 

6.1.1 Dagscenario's 

Om de prestatie van de aanpassing op het voorsorteerproces en het herontwerp met behulp van 
simulatie te meten zijn er dagscenario' s samengesteld welke gesimuleerd worden. Eén dagscenario zal 
de gemiddelde aantallen bevatten en één dagscenario zal een worst case piekaantal bevatten. Op basis 
van de prestatie van het sorteersysteem bij de verschillende dagscenario's zal er besloten worden in 
hoeverre het ontwerp in staat is de gewenste situatie te bereiken. De twee dagscenario's zijn beide een 
samenstelling van de drie goederenstromen. Aan de hand van de jaarcijfers (appendix L) en de 
aanleverfrequentie is er per scenariocombinatie een gemiddelde per goederenstroom berekend. Met 
behulp van de variatiecoëfficiënt is de standaarddeviatie bepaald. Het gemiddelde dagscenario zal de 
gemiddelde aantallen per goederenstroom omvatten. Daarnaast is ook het opslagpercentage gemiddeld 
genomen waardoor er netto 81% uit opslag ontvangst wordt verdeeld over de filiaal bestemmingen. 

Het zogenaamde worst case dagscenario zal de piekaantallen van de goederenstromen omvatten. Deze 
piekaantallen zijn aan de hand van de volgende formule bepaald. 

Hierbij is de bovengrens zodanig genomen dat: 

<D(Z) = 0,99 
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Per goederenstroom is de kans dus 99% dat de werkelijke waarde onder de genomen waarde ligt. Het 
worst case dag scenario bestaat dus uit: 

• Aantal (99% bovengrens) voor de goederenstroom uit ontvangst. 
• Aantal (99% bovengrens) voor de goederenstroom uit opslag, waarbij de waardes van 

maandag en donderdag zijn genomen. 
• Aantal (99% bovengrens) voor de goederenstroom uit retourontvangst 
• Opslagpercentage (99% bovengrens) voor het opslagpercentage, dit houdt in dat bruto meer 

producten verwerkt moet worden om het gegeven netto aantal te bereiken. 

Voor een overzicht van de aantallen van de groeiscenario's en de dagscenario's wordt er verwezen 
naar appendix N. 

Momenteel gaat de goederenstroom uit ontvangst niet via het voorsorteerproces. Voor deze 
goederenstroom is er een aansluiting van het retourontvangstgebied met inductiepunt C. Omdat deze 
goederenstroom slechts via één inductiepunt wordt afgewerkt is de sorteersnelheid van deze niet 
optimaal. Een optie is om ook deze goederenstroom via het voorsorteerproces te laten verlopen. In de 
resulterende sorteertijden van het ontwerp is daarom ook deze optie in acht genomen. 

6.2 Aanpassing voorsorteerproces 
Uit de diagnose is gebleken dat de maximale sorteersnelheid afhankelijk is van de maximale 

inductiesnelheid. Echter wordt deze maximale sorteersnelheid bij een goederenstroom vanuit 
ontvangst niet gehaald omdat het aanbod vanuit het voorsorteerproces niet hoog genoeg is. Om de 
sorteersnelheid te optimaliseren en de benodigde sorteertijd te minimaliseren wordt daarom eerst een 
aanpassing van voorsorteerproces ontworpen. 

6.2.1 Optimalisatie voorsorteerproces 

Vanuit de diagnose is gesteld dat de doorzetsnelheid van de uitgaande transportbaan niet groot 
genoeg is. Aan de hand van formule [ 1] zijn er twee mogelijkheden om de doorzetsnelheid te 
verhogen namelijk: 

• Het verhogen van de transportsnelheid 
• Het verhogen van de benutting 

De snelheid van de transportbaan wordt bepaald door de mechanische aandrijving hiervan. Het is 
mogelijk de transportsnelheid te verhogen. Dit heeft echter de volgende consequenties. Ten eerste 
wordt de kans groter dat de producten van de baan vallen. Dit is een ongewenste consequentie. Ten 
tweede is het van belang dat de snelheid van alle aansluitende transportbanen ook aangepast wordt om 
de overgang van de producten vloeiend te laten verlopen. Op basis van bovenstaande consequenties is 
besloten de mogelijkheid van snelheidverhoging niet in beschouwing te nemen. In de werkelijkheid 
kan echter in samenspraak met de leverancier en de interne technische dienst gekeken worden naar 
eventuele snelheidsverhoging van de transportbanen. 

De tweede optie om de doorzetsnelheid te verhogen is de vergroting van de benutting van de 
transportbanen. Aan de hand van de diagnose zijn er twee manieren om de benutting te vergroten 
namelijk: 

• De verkleining van de zogenaamde tussenruimtes 
• De vergroting van de lengte van de uitgaande productbatches 

In overleg met de leverancier is bepaald dat een verkleining van de tussenruimtes in verband met 
tracking op de baan niet mogelijk is. De benutting van de uitgaande transportbaan wordt dus verhoogd 
door van een verlenging van de behandelde productbatches. 
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De huidige lengte van de productbatches wordt 
bepaald aan de hand van de transportbanen in het 
voorsorteerproces. Voornamelijk de transportbanen 
bij lil zijn cruciaal. De lengte van een ingevoerde 
productbatch is afgestemd op de lengte van de 
transportbanen bij liL De lengte van deze 
transportbanen bedraagt 2,3 meter. De ingevoerde 
batch wordt aan de hand van het opslagpercentage 
verdeeld over de drie transportbanen bij liL Het mag 
echter niet zo zijn dat de resulterende lengte van de 
opgesplitste batch (A,B,C) langer is dan de 
transportbaan bij liL Wanneer dit wel het geval is 
ontstaat er een zogenaamde crash in het 
voorsorteerproces. Dit is ongewenst. Aangezien het 
opslagpercentage varieert, variëren ook lengtes van de 
opgesplitste batches. Wanneer in een extreme situatie 
bijvoorbeeld de productbatch 5 meter lang is en het 
opslagpercentage 50%, zal de opgesplitste batch 
bestemd voor opslag ongeveer 2,5 meter zijn. Deze 
batch is langer dan de transportbaan bij lil en er zal 
dus een crash ontstaan. 

De eerste pragmatische stap die genomen is, is het 
verlengen van de transportbaan bij III om zodanig de 
mogelijkheid te creëren langere productbatches in te 
voeren. In figuur 6.2 is een bovenaanzicht gegeven 
van de structuur zoals ontworpen. De transportbanen 
bij IJl en IV (figuur 6.2) worden vervangen door 1 
transportbaan. In deze situatie wordt de maximale 
lengte van de productbatches bepaald door de 
transportbanen bij IJ. Deze zijn 6 meter. De 
berekende doorzetsnelheid bij 6 meter 
productbatches bedraagt 21.200 stuks/uur. Omdat 
deze doorzetsnelheid lager is dan maximale 
sorteersnelheid is het voorsorteerproces nog niet 
optimaal. 

De volgende stap die is gezet, is de aanpassing van 
de invoervolgorde (zie Figuur 6.2). Twee 
opeenvolgende productbatches worden beide 
ontvangen in hetzelfde deel (li) en ook beide achter 
elkaar bij li afgevoerd en gesplitst ontvangen bij liL 
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Figuur 6.2 Aangepaste pre-sotter 

Op deze manier worden, in de juiste volgorde, 2 productbatches samengevoegd en verder 
getransporteerd. Wanneer de lengte van de ingevoerde productbatch 6 meter is, wordt deze bij III 
samengevoegd en zal totaal 12 meter zijn. 
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De berekende theoretische doorzetsnelheid van deze 
situatie is 30.520 stuks/uur. Echter is deze 
doorzetsnelheid niet mogelijk omdat de maximale 
inductie snelheid ongeveer 24.000 stuks/uur bedraagt. 
Aangezien de transportbanen bij IV 6,3 meter zijn, is het 
invoeren van productbatches van 6 meter door het 
variërende opslagpercentage riskant. Bij een 
productbatch met een lengte van 4 meter zou onder 
bovenstaande aanpassingen de theoretische 
doorzetsnelheid 24.964 stuks/uur bedragen. In figuur 6.3 
is een bovenaanzicht gegeven van de vernieuwde situatie 
met productbatches. 
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De prestatie van het aangepaste voorsorteerproces is met behulp van simulatie getest. In deze simulatie 
is de sorteersnelheid bij verschillende opslagpercentages geanalyseerd. In figuur 6.4 is in een grafiek 
de sorteersnelheid van de nieuwe situatie weergegeven. 
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Figuur 6.4 Sorteersnelheid aangepaste systeem 

~Ontwerp deel1 
(5 meter 
productbatches) 

--4meter 
productbatches 

3 meter 
productbatches 

2 meter 
productbatches 

Uit de grafiek van figuur 6.4 is op te merken dat de sorteersnelheid in een optimale situatie 24.000 
stuks/uur is. Aan de hand van de besproken inductiebelasting kan er verklaard worden waarom de 
sorteersnelheid varieert aan de hand van het opslagpercentage. In een ideale situatie zijn gesplitste 
batches (A,B,C) gelijkmatig (33%, 33%, 33%) verdeeld. In de huidige situatie is het gemiddelde 
opslagpercentage 19%. Uit figuur 7.4 kan gesteld worden dat bij dit opslagpercentage de 
sorteersnelheid ongeveer 20.000 stuks/uur is. In het volgende stuk zal besproken worden wat de 
bovenstaande aanpassing voor gevolgen heeft voor de verschillende dagscenario's. 

6.2.2 Prestatie 

In de huidige situatie en in het geval van enkel autonome groei is het aantal eindbestemmingen 
voldoende om deze uniek aan de filialen te koppelen en dus statisch in te richten. Er hoeft bij deze 
groeialternatieven geen oplossing gezocht te worden voor de inrichting van de eindbestemmingen. 
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Met behulp van simulatie zijn de dagscenario's van de huidige situatie en de autonome groei 
vergeleken in het geval van de huidige configuratie en de aangepaste configuratie van het 
voorsorteerproces. Voor een gedetailleerd overzicht van deze analyse wordt er verwezen naar 
appendix N.2.2. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de vergelijking: 

• In alle gevallen is de benodigde sorteertijd bij de aangepaste configuratie van het 
voorsorteerproces korter dan in de huidige situatie. 

• In het geval van autonome groei neemt in alle gevallen de sorteertijd toe ten opzicht van de 
huidige aantallen. 

• In alle gevallen blijft de gemiddelde benodigde tijd onder het gewenste niveau. 
• In de worst case situatie wordt vooral met de huidige configuratie het gewenste niveau 

duidelijk overschreden. Bij de aangepaste configuratie van het voorsorteerproces is de 
benodigde sorteertijd voor de goederenstromen uit ontvangst en opslag in het geval van een 
aanleverfrequentie van 5 maal per week kleiner dat het gewenste niveau. In het geval van een 
aanleverfrequentie van 4 maal per week wordt het gewenst niveau in het geval van een 
minimaal groeiscenario overschreden. 

• De benodigde sorteertijd voor goederenstroom uit retourontvangst is korter wanneer deze 
goederenstroom via het voorsorteerproces afgehandeld wordt 

Uit bovenstaande conclusies is afte leiden dat in de huidige configuratie van het voorsorteerproces en 
de huidige aanleverfrequentie ten aanzien van de toekomst gesteld kan worden dat de gewenste 
sorteertijd duidelijk overschreden zal worden. De aanpassing op het voorsorteerproces lijkt een 
geschikte oplossing voor de verkorting van de sorteertijd ten aanzien van de huidige situatie en het 
geval van enkel autonome groei. De aanpassing op het huidige systeem kan opgedeeld worden in een 
investeringgedeelte en beheersingsgedeelte: 

• Investering; in het voorsorteerproces worden er transportbanen vervangen door nieuwe. 
• Beheersing; het huidige volgorde-algoritme waarmee de producten worden ingevoerd in het 

voorsorteerproces wordt aangepast. 

6.3 Heronhverp 
De aanpassing op het voorsorteerproces lijkt geschikt voor de huidige situatie en voor het 

geval van autonome groei. Wanneer echter een uitbreiding (NL,BE ofDU) plaats zal vinden, zal men 
in de huidige configuratie te weinig eindbestemmingen in het DC hebben om deze uniek te koppelen 
aan de filialen. Er zijn drie mogelijkheden ten aanzien van deze eindbestemmingen. Ten eerste een 
fysieke uitbreiding van het aantal eindbestemmingen. Ten tweede een dynamisch gebruik van de 
eindbestemmingen, waarbij deze per wave aan verschillende filialen toegewezen kunnen worden. Een 
wave staat hier voor een verzameling van filiaalorders die parallel aan elkaar samengesteld worden. In 
de huidige situatie worden alle filiaalorders in één wave samengesteld. Men kan er ook voor kiezen 
om de samenstelling van de filiaalorders op te splitsten in 2 waves. Ten aanzien van het transport naar 
de filialen kan er gezegd worden dat een wave niet direct aan 1 rit verbonden hoeft te zijn. Na de 
eerste wave kan de vrachtwagen gedeeltelijk geladen worden en na de tweede wave worden bijgevuld 
met de orders uit de tweede wave. Omdat in de tweede wave de eindbestemming een andere 
filiaalorder zal ontvangen is het echter wel van belang dat de eindbestemmingen na een de 
orderverwerking van een wave beschikbaar (leeg) zijn. Voor een gedetailleerde uitleg van het begrip 
wave wordt er verwezen naar appendix P. Ten derde is het een mogelijk om een situatie te creëren 
waarbij in één wave meerdere filialen tegelijk aan een eindbestemming gekoppeld worden. De derde 
mogelijkheid is echter ongewenst omdat bij de eindbestemmingen de verschillende orders nog 
handmatig naar filiaal uitgesplitst moeten worden. 
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In het herontwerp zijn er twee opties overwogen. 

• Ordersamenstelling in meerdere waves 
• Uitbreiding met een 4de sorteergebied voor eindbestemmingen. 

Beide ontwerpen zullen een uitbreiding op de besproken aanpassing van het voorsorteerproces zijn. 
Op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve afwegingen wordt er voor één van de opties 
gekozen. 

6.3.1 Ordersamenstelling in 2 waves 

Wanneer de orders samengesteld worden in meerdere waves zullen de eindbestemming per 
dag meerdere malen aan een ander filiaal toegewezen worden. Op basis van het huidige aantal 
eindbestemmingen (240) kan er gesteld dat ordersamenstelling in twee waves genoeg is. Hierdoor 
heeft men de capaciteit om per dag 480 verschillende filialenorders te verdelen. In alle 
scenariocombinaties zal dit aantal eindbestemmingen genoeg zijn. De ordersamenstelling in twee 
waves zal als volgt zijn werk gaan. 

Er wordt getracht per wave de producten van dezelfde keten te verdelen. Op deze manier kunnen de 
binnenkomende productbatches nog steeds in één keer uitgesorteerd worden. Wanneer één keten in 
twee waves verdeeld zou worden, zal de ontvangen productbatch gesplitst moeten worden in twee 
waves. Omdat de ontvangstcapaciteit beperkt is en het opsplitsen van de batches een handmatig proces 
zal worden, wordt deze optie als ongewenst beschouwd. In het geval van twee waves is er dus vanuit 
gegaan dat een keten niet over twee waves verdeeld wordt. 

In het geval van bijvoorbeeld een uitbreiding in België zullen in de eerste wave de Miss Etarn 
producten (Nederland) verdeeld worden en in de tweede wave de Promiss producten (Nederland en 
België). Na de eerste wave worden de Miss Etam producten van de eindbestemming gehaald en in de 
vrachtwagens geladen. Ook zal er een administratief proces plaatsvinden waar de eindbestemmingen 
aan een ander filiaal gekoppeld worden. Als de eindbestemmingen leeg zijn en zijn toegewezen aan 
een nieuw filiaal kan er gestart worden met de tweede wave. De planning van de ordersamenstelling 
zal hierin complexer worden om de volgende redenen . 

• Bij de ontvangstplanning zal er rekening gehouden moeten worden met producten behorende 
bij de twee waves. Aangezien de ontvangstdocks een maximale capaciteit hebben (80.000 
stuks) zal de ontvangst van producten beter aan moeten sluiten bij het sorteerproces. 

• De planning van het transport naar de filialen zal ook complexer worden. Aangezien de 
filialen van verschillende ketens worden bevoorraad in dezelfde rit, zal dit gevolgen hebben 
omdat de vrachtwagens bij twee waves per keten worden geladen. De orderverwerking in twee 
waves zal dus ook gevolgen hebben voor het rittenschema van de vrachtwagen. Een oplossing 
is wellicht om per wave een rit uit te voeren. Het nadeel hiervan is echter wel dat men met 
twee verschillende ritten per dag twee maal in hetzelfde geografische gebied de producten zal 
afleveren. 

Naast bovenstaande gevolgen zal de ordersamenstelling in twee waves ook gevolgen hebben voor de 
sorteertijd. Naast de sorteertijd van de afzonderlijke waves zal er ook een bepaalde tijd nodig zijn voor 
het afvoeren van de orders van de eerste wave en het administratief toewijzen van de filialen aan de 
eindbestemmingen. In overleg met management is bepaald wat de benodigde tijd ongeveer zal zijn 
voor de tijd tussen twee waves. Men schat dat de benodigde tijd ongeveer twee uur zal bedragen. 

Het is van belang dat de waves zodanig ingedeeld worden dat de binnenkomende productbatches niet 
gesplitst hoeven te worden. Om deze reden is bij voorbaat nagegaan of het per 
groeiscenariocombinatie mogelijk is om de ketens zodanig over de twee waves te verdelen dat de 
productbatches niet gesplitst hoeven te worden en per wave niet meer dan 240 eindbestemmingen 
gebruikt zullen worden. In elk scenariocombinatie blijkt dat dit mogelijk is. 
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In appendix M is een overzicht gegeven van een mogelijke verdeling van de ketens over de twee 
waves zodat de productbatches per keten niet gesplitst worden bij ontvangst. 

Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de ordersamenstelling in twee waves plaats vindt met behulp van 
het sorteersysteem met het aangepaste voorsorteerproces, zullen er geen fysieke aanpassingen plaats 
vinden. Er zullen wellicht aanpassingen gedaan moeten worden aan het informatiesysteem omdat deze 
de twee waves administratief moet ondersteunen. 

In paragraaf 6.3.3 worden beide opties vergeleken op basis van de bijbehorende sorteertijden onder 
verschillende voorwaarden. 

6.3.2 Uitbreiding met een 4de sorteergebied 

Een tweede optie, is het fysiek uitbreiden van het aantal eindbestemmingen. Deze 
eindbestemmingen zullen onderdeel zijn van een 4de sorteer gebied voor filiaalbestemmingen. 
Wanneer er een 4de sorteergebied ontstaat, betekent dit dat er ook een 4de inductiepunt zal komen en de 
maximale sorteersnelheid groter wordt (32.000 stuks/uur). Wanneer de sorteersnelheid groter wordt, 
zal ook de benodigde tijd voor ordersamenstelling afnemen. 

Bij de initiële bouw van het systeem is er rekening gehouden met een eventuele uitbreiding. Fysiek is 
er nog ruimte voor een 4 de sorteergebied. Daarnaast heeft men ook de fysieke eindbestemmingen al 
gebouwd. Momenteel zijn er 220 fysieke eindbestemmingen die gebruikt kunnen worden voor een 4de 

sorteergebied. Er is echter nog geen sorteerbaan aanwezig die langs de fysieke eindbestemmingen 
komt. Er zijn ook nog geen transportbanen die de verschillende gebieden verbinden. Daarnaast zal ook 
het voorsorteerproces aangepast dienen te worden. 

In het geval van 4 sorteergebieden zal er getracht worden een ontvangen productbatch zodanig te 
verdelen over de 4 sorteergebieden zodat de inductiepunten optimaal benut worden. Ook hier zal het 
opslagpercentage van belang zijn bij de benutting van de inductiepunten. Alle orders kunnen nu in één 
wave samengesteld worden. De ontvangstplanning hoeft op deze manier geen rekening te houden met 
eventuele afstemming van de ontvangen goederen op de verschillende waves. Ook voor het laadproces 
van de vrachtwagens is de flexibiliteit hoger wanneer alle orders tegelijkertijd gereed zijn. 

Om ook het systeem met 4 sorteergebieden optimaal te kunnen benutten, is het voorsorteerproces 
zodanig aangepast dat in een ideale situatie de maximale sorteersnelheid wordt behaald. Daarnaast is 
er ook hier rekening mee gehouden dat het ontwerp een toevoeging op het aangepaste 
voorsorteerproces. In paragraaf 6.3.2.1 wordt toegelicht hoe het voorsorteerproces verder wordt 
aangepast in het geval van 4 sorteergebieden. 
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6.3.2.1 Aanpassing voorsorteerproces 

Wanneer er 4 sorteergebieden zijn, zal het 
voorsorteerproces een productenbatch splitsen in 4 
batches. In figuur 6.5 is een bovenaanzicht gegeven van 
het aangepaste voorsorteerproces waarbij de batches in 4 
delen opgesplitst kunnen worden. Het gevolg van de 
configuratie uit figuur 6.5 is dat de benutting van de 
uitvoerende transpmtbaan afneemt omdat de totale 
tussenruimte van een cyclus toeneemt. Naar schatting zal 
de tussenruimte 3,8 meter zijn. Per cyclus is dit 15,2 
meter (4*3,8 meter) . De gestreefde doorzetsnelheid van 
het voorsorteerproces is minimaal 32.000 stuks/uur 
omdat dit de optimale inductiesnelheid is. Met behulp 
van formules [1], [2] en [3] wordt de doorzetsnelheid van 
de configuratie bij figuur 6.5 geschat op 26.000 stuks/uur 
(6 meter productbatches). Deze doorzetsnelheid blijkt 
aan de hand van simulatie te kloppen. Naast de benutting 
van de uitgaande transportbaan blijken ook de 
sorteerbanen tussen II en III in het voorsorteerproces 
cruciaal. 
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Figuur 6. 5 Gedeeltelijk Aangepast voorsorteerproces 

Omdat deze 4 inductiepunten dezelfde inductiesnelheid hebben, is ook de maximale inductiesnelheid 
van het voorsorteerproces 32.000 stuks/uur. Omdat in het voorsorteerproces de opeenvolgende banen 
soms stilstaan omdat de volgende transportbaan nog niet beschikbaar is, worden de sorteerbanen in het 
voorsorteerproces niet continu benut. 

De benutting van de sorteerbaan in het voorsorteerproces is dus nooit I 00 %. Hierdoor kan de 
doorzetsnelheid van het voorsorteerproces geen 32.000 stuks/uur zijn. Naar aanleiding van 
bovenstaande redenen van onderbenutting is het voorsorteerproces via een pragmatische stap verder 
geoptimaliseerd. In figuur 6.6 een bovenaanzicht gegeven van het optimale voorsorteerproces bij 4 
sorteergebi eden. 
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Figuur 6. 6 optimaal voorsorteerproces biJ 4 sorteergebieden. 
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Uit figuur 6.6 is op te merken dat er bij 11 per deel een transportbaan bij is geplaatst. Op deze manier 
kunnen er drie productbatches ontvangen worden en tegelijk verdeeld worden over de 4 
transportbanen bij lil. De volgorde van invoer van de batches is aangepast. De benutting van de 
uitgaande transportbaan wordt op deze manier verhoogd. Daarnaast is er een compleet sorteergedeelte 
bij geplaatst (5) om de doorzetsnelheid aan de hand van de sorteerbanen in het voorsorteerproces te 
verhogen. In figuur 6.7 is een grafiek te zien van de simulatieresultaten van de sorteersnelheid bij 
verschillende opslagpercentages. 
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Figuur 6. 7 Sorteersnelheid 4 sorteergebieden 

6.3.2.2 Prestatie 

Met behulp van bovenstaande optimalisatie van het voorsorteerproces is ein en ideale situatie 
de sorteersnelheid 32.000 stuks/uur. In de berekening van de benodigde sorteertijden bij de 
verschillende dagscenario's is de volgende aanname gemaakt: De filialen zijn zodanig over de drie 
filiaalgebieden verdeeld dat van een productbatch uit ontvangst een deel naar opslag gaat en het 
resterende deel gelijkmatig (33 ,3%, 33,3%, 33,3%) over de drie filiaalgebieden word verdeeld. 

Het ontwerp met 4 sorteergebieden zal de meeste aanpassingen met zich mee brengen. De fysieke 
bouw bevat de volgende onderdelen: 

• Het 4de sorteergebied 
• De aansluiting van het 4de sorteergebied op de uitgaande conveyor van het voorsorteerproces 
• De aanpassing van voorsorteerproces zoals in paragraaf 6.3.2.1 is toegelicht. Deze betreft de 

toevoeging van verschillende transportbanen in het voorsorteerproces. 

Daarnaast zal de beheersing over het voorsorteerproces aangepast moeten worden. Dit betreft het 
volgordeprincipe waarmee de productbatches worden ingevoerd in het voorsorteerproces. Ook het 
informatiesysteem zal compleet aangepast moeten worden om de goederen in goede banen te leiden 
door het nieuwe systeem. 

6.3.3 Vergelijking opties 

Op basis van bovenstaande analyse wordt in dit volgende onderdeel de vergelijking gemaakt 
tussen beide opties. Op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens is er uiteindelijk een 
keuze gemaakt uit de twee opties. Wanneer de opties kwalitatief vergeleken worden kunnen de 
volgende conclusies getrokken worden. 
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• Ten aanzien van de ontvangstplanning kan er gesteld worden dat in een situatie met 4 
sorteergebieden deze planning minder complex zal zijn dan een situatie met twee waves. 

• Ten aanzien van het rittenschema van het transport naar de filialen toe kan er gesteld worden 
dat deze bij een situatie met 2 waves afhankelijker zal zijn van het orderverwerkingsproces. 
Aangezien beide waves ingedeeld zijn naar een specifieke keten maar de ketens wel in 
dezelfde ritten bevoorraad zullen worden, zal het laadproces afgestemd moeten worden op de 
twee waves. In het geval met 4 sorteergebieden zijn alle orders op hetzelfde tijdstip gereed. 
Men is in deze situatie flexibeler in de optimale inrichting van de vrachtwagens en het 
rittenschema. 

• Ten aanzien van de eindbestemmingen kan er gesteld worden dat men in een situatie met 4 
sorteergebieden deze uniek kan koppelen aan een filiaal. In het geval van kleinere filialen kan 
men ervoor kiezen deze minder vaak te bevoorraden en dus de ontvangen producten van 
verschillende sorteerdagen op te sparen bij de eindbestemming. In een situatie waar de 
eindbestemmingen uniek gekoppeld zijn aan de filialen is dit mogelijk, in een situatie met 
meerderde waves niet. 

• Ten aanzien van investeringen kan er gesteld worden dat de situatie met 4 sorteergebieden een 
hogere investering met zich mee brengt. Bij de situatie met 2 waves zal enkel het 
administratief systeem aangepast moeten worden. Bij de situatie met een 4de sorteergebied zal 
er naast de fysieke constructie van het sorteergebied en de aanpassing van het 
voorsorteerproces ook de beheersing over de transportbanen bij het voorsorteerproces 
veranderd moeten worden. 

Naast de bovenstaande kwalitatieve vergelijkingen is er aan de hand van simulatie gekeken naar de 
benodigde sorteertijd van verschillende dagscenario ' s. In appendix N.2.3 is een overzicht te vinden 
van de resultaten uit deze vergelijking. Uit deze resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden. 

In alle gevallen is de benodigde sorteertijd van het ontwerp met 4 sorteergebieden duidelijk lager dat 
de benodigde sorteertijd in het geval van 2 waves. Hiervoor zijn twee verklaringen; Ten eerste is de 
sorteersnelheid van het ontwerp met 4 sorteergebieden hoger (zie figuur 6.8). Ten tweede is er bij het 
ontwerp met 2 waves een tijd nodig voor het wisselen van de waves. 
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Figuur 6.8 sorteersnelheden van twee opties 
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De volgende conclusies kunnen getrokken uit de kwantitatieve analyse: 
• De gemiddelde sorteertijden in het geval van een aanleverfrequentie van 4 maal per week van 

het ontwerp met 2 waves, overschrijden het gewenste niveau terwijl het ontwerp van met 4 
sorteergebieden onder het gewenste niveau blijft. 

• De aanleverfrequentie lijkt hier zeer van belang te zijn. Vooral in de worst case situatie in 
geval van een aanleverfrequentie van 4 maal per week, overschrijden alle mogelijkheden het 
gewenste niveau. 

• Bij een aanleverfrequentie van 5 maal per week en een worst case dagscenario blijkt het 
ontwerp met 4 sorteergebieden het gewenste niveau alleen te overschrijden in het geval van 
een maximaal groeiscenario. 

• Ten aanzien van de verschillende scenariocombinaties kan er gesteld worden dat er geen grote 
verschillen zijn ten aan zien van de benodigde sorteertijd. Het verschil tussen het maximale 
groeiscenario en de scenariocombinatie met de laagste aantallen is op basis van sorteertijd 
maximaal 20%. 

• De benodigde sorteertijd voor de goederenstroom uit retourontvangst wordt in beide situatie 
korter wanneer deze via het voorsorteerproces verwerkt wordt. 

Uit bovenstaande vergelijkingen blijkt dat de situatie met 4 sorteergebieden een betere optie lijkt ten 
aanzien van de groeicombinaties. Alleen uit financieel opzicht is een ontwerp met 4 sorteergebieden 
een slechtere optie. 

6.4 Ontwerpresultaat 
Op basis van bovenstaande ontwerpen kan gesteld worden dat er binnen het DC verschillende 

mogelijkheden zijn om met de consequenties van de verschillende groeiscenario ' s om te gaan. Met 
een bepaalde zekerheid kan er gesteld worden dat aan de hand van de ontwerpen de orders gereed 
kunnen zijn binnen de gewenste eindtijd. Voordat in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen 
worden besproken zullen er enkele kanttekeningen ten aanzien van de bovenstaande ontwerpen 
gemaakt worden. 

In bovenstaande ontwerpen zijn er aannames gemaakt ten aanzien van het aanbod van de producten en 
de beschikbaarheid van het systeem. Ten aanzien van het aanbod van producten kan er gesteld worden 
dat deze naast fysieke aanwezigheid afhankelijk is van het administratieve proces. Dit administratieve 
proces is weer afhankelijk van de personeelsbezetting en werkdruk op de verschillend afdelingen. In 
de werkelijkheid is het niet altijd mogelijk een continu aanbod van producten op het sorteersysteem te 
creëren. Daarnaast kan er ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem gesteld worden dat 
deze in de werkelijkheid door storingen nooit 100% is. 

De resultaten uit de ontwerpen gelden dus als theoretisch benaderde sorteertijd. In de werkelijkheid is 
het gewenst dat er naast de werkelijk benodigde sorteertijd nog tijd beschikbaar is voor eventuele 
storingen of een gebrek in administratief aanbod. 

Aan de hand van bovenstaande diagnose en analyse van het huidige systeem, de groeiscenario's en het 
herontwerp zijn in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
In het volgende onderdeel zullen op basis van de conclusies, aanbevelingen gedaan worden ten 

aanzien van de prestatie van het sorteersysteem en goederenstromen in het distributiecentrum. 
Voornamelijk het effect van eventuele groeimogelijkheden is bekeken, maar ook de huidige situatie is 
geanalyseerd. 

7.1 Conclusie 
Uit de procesbeschrijving is af te leiden dat de logistieke structuur gekarakteriseerd kan 

worden als een push systeem. Wanneer er zich bepaalde trends voordoen in de markt is het van belang 
dat er zo snel mogelijk gereageerd wordt op deze trend. Vanaf de leverancier wordt er getracht op een 
snelle efficiënte wijze de binnenkomende producten te allaceren naar de verschillende filialen. Een 
belangrijke stap in de logistieke keten is het proces van ordersamenstelling in het DC. Er wordt 
getracht de producten zo snel mogelijk in filialen te presenteren. Om deze reden functioneert het DC 
voornamelijk als een cross-doek faciliteit waarbij het merendeel van de binnenkomende 
productbatches direct wordt uitgesorteerd en getransporteerd naar filialen. De gewenste doorlooptijd 
van de orders in het DC is hierbij één dag. Dit houdt in dat producten die vandaag voor een bepaald 
tijdstip ontvangen worden in het DC, morgenochtend in de filialen gepresenteerd kunnen worden. 

Er is onzekerheid ten aanzien van de prestatie van het distributiecentrum in de toekomst. Waarbij de 
prestatie wordt gekarakteriseerd door tijd die nodig is op een dag om de orders te verwerken. De 
ordersamenstelling vindt plaats met behulp van een geautomatiseerd sorteersysteem. De prestatie van 
het sorteersysteem is afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijk in het proces van 
ordersamenstelling is dat de benodigde tijd hiervoor binnen een bepaald tijdsbestek valt. Naast het 
fysieke sorteerproces moeten de orders ook transportgereed gemaakt worden en worden 
getransporteerd naar de filialen. De gewenste eindtijd voor het proces van ordersamenstelling is hier 
bij 17.00 uur. Aangezien het sorteerproces ondersteund wordt door verschillende administratieve 
processen en de planning van het sorteerproces afhankelijk is van verschillende afdelingen binnen het 
bedrijf, is het van belang dat het sorteerproces zoveel mogelijk binnen de kantooruren (08 .00-17.00) 
plaats vindt. 

Het management is onzeker over de effecten die de groei van de verkoop heeft op het 
distributiecentrum. Voornamelijk de benodigde sorteertijd en het aantal eindbestemmingen bleken 
cruciaal te zijn bij de groei van het verwerkte aantal producten. Beide zullen bij de groei zodanig 
overschreden worden dat men binnen de huidige werkwijze niet onder gewenste situatie kan 
functioneren. Op basis van de verschillende groeiscenario' s is het herontwerp van het sorteersysteem 
ingedeeld in twee delen. In sommige groeiscenario's bleek het aantal eindbestemmingen binnen het 
distributiecentrum niet voldoende te zijn om alle goederenstromen in één wave te verwerken. De 
prestatie van het systeem in de huidige configuratie is echter niet optimaal , waardoor de resulterende 
sorteertijden van het minimale groeiscenario niet optimaal te zijn. In het eerste deel van het 
herontwerp is een aanpassing van het voorsorteerproces ontworpen waardoor de prestatie van het 
systeem beter wordt. Aan de hand van dit herontwerp is men in staat een hoger aantal producten 
verwerken in hetzelfde tijdbestek. 

Als oplossing voor de groeiscenario's waarbij het huidige aantal eindbestemmingen niet voldoende is 
zijn er twee opties vergeleken; ordersamenstelling in meerdere waves en de toevoeging van een 4de 

sorteergebied. Beide opties zijn gebaseerd op de aanpassing van het voorsorteerproces. In het geval 
van een toevoeging van het 4de sorteergebied was het van belang dat ook het voorsorteerproces 
aangepast werd om de theoretische sorteersnelheid te optimaliseren. Met behulp van simulatie zijn de 
twee opties getest op basis van verschillende scenario ' s. In elk scenario bleek de optie met een 4 de 

sorteergebied beter dan de optie met 2 waves. 
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Op basis van de conclusie zullen er aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van het sorteersysteem 
en de consequentie van het herontwerp op de aansluitende en ondersteunende processen. 

7.2 Aanbevelingen 
Ten eerste zullen de aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van het sorteersysteem en de 

eindbestemmingen, welke zijn onderzocht en herontworpen in dit project. Ten tweede zullen er 
overige aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van de randprocessen, welke in mindere mate 
kwalitatief zijn geanalyseerd. 

7.2.1 Project aanbevelingen 

• Ten aanzien van de huidige situatie kan gesteld worden dat in de huidige configuratie de 
prestatie van het sorteersysteem niet optimaal is. De aanbeveling is om het voorsorteerproces 
aan te passen om zodanig de prestatie te verbeteren. De sorteersnelheid van het aangepaste 
systeem zal hoger zijn waardoor de benodigde sorteertijd zal afnemen en dus ook de directe 
arbeidskosten. Er is voorgenomen dat de autonome groei in de komende jaren zal zorgen voor 
een groei van het aantal producten dat verwerkt dient te worden. Als er geen aanpassing wordt 
gedaan zal benodigde sorteertijd zodanig toe nemen dat het onwaarschijnlijk wordt dat de 
ordersamenstelling plaats zal vinden binnen het gewenste tijdsbestek. Een aanpassing is dus 
gewenst. 

• Momenteel is het onzeker welke potentiële uitbreidingsmogelijkheden er, naast de autonome 
groei, benut zullen worden. Aan de hand van de meest waarschijnlijke scenario's is er 
bovenstaand een herontwerp gemaakt welke geschikt is voor een uitbreiding met maximaal 
240 filialen. Wanneer de kans op een uitbreiding genomen wordt, is de aanbeveling om het 
sorteersysteem uit breiden aan de hand van het herontwerp met een 4de sorteergebied. In deze 
situatie zullen er eindbestemmingen beschikbaar gemaakt worden voor de nieuwe filialen. 
Daarnaast zal de prestatie van het systeem toenemen wanneer deze ingericht wordt aan de 
hand van het herontwerp. Door deze prestatieverhoging zal men nog steeds in staat zijn de 
orders te verwerken binnen het gewenste tijdsbestek. 

• Ten aanzien van de goederenstroom uit retourontvangst kan er gesteld worden dat de 
sorteertijd korter is wanneer deze goederenstroom via het voorsorteerproces verwerkt wordt. 
De aanbeveling is om een fysieke aansluiting te creëren waardoor men in staat is om ook deze 
goederenstroom via het voorsorteerproces te verwerken. Op deze manier kan men aan de hand 
van de werkdruk en arbeidskosten besluiten om deze goederenstroom overdag of in de avond 
te verwerken via één inductiepunt of via het voorsorteerproces. 

7.2 Overige aanbevelingen. 

De bovenstaande aanbevelingen ten aanzien van het sorteersysteem zullen voor het 
aansluitende en ondersteunende processen de nodige consequenties met zich mee brengen. Belangrijk 
hierbij is dat de randprocessen zodanig ingericht worden dat het aangepaste sorteersysteem optimaal 
benut kan worden. De volgende opmerkingen worden gegeven. 

Ten aanzien van de aanleverfrequentie kunnen de volgende opmerkingen en aanbevelingen geplaatst 
worden: 

• Aan de hand van de analyses gedaan bij het herontwerp kan er gesteld worden het 
voornamelijk in drukke tijden van belang is dat het aantal sorteerdagen 5 maal per week is. 
Hierdoor zal de werkdruk beter verspreid worden over de week en zullen de aantallen per dag 
minder worden. Een aanbeveling is de huidige aanleverfrequentie te verhogen in het geval van 
groei. Voornamelijk de bezetting van vrijdag zal hierbij beter benut moeten worden. Een 
oplossing hiervoor kan zijn om in plaats van maandag op zaterdag te leveren aan de filialen. 

Afstudeerverslag A.J.Steenbakkers, Etam Groep 60 



TuI e technische universiteit eindhoven REIAl L SERVICES 

Om het sorteersysteem optimaal te benutten is het van belang dat er een continu aanbod van producten 
is. Dit aanbod is afhankelijk van de fysieke ontvangst en het administratieve proces. 

• Bij de ontvangstplanning zal er rekening gehouden moeten worden met de hogere 
sorteersnelheden. Er zullen uiteindelijk meer producten verwerkt kunnen worden, hierdoor 
zullen er ook meer producten ontvangen moeten worden. De ontvangstcapaciteit is niet in de 
analyse meegenomen omdat aan de hand van het aantal ontvangstocks (18 docks) gesteld is 
dat de theoretische ontvangstsnelheid ver boven de sorteersnelheid ligt. Een consequentie van 
een hogere sorteersnelheid zal zijn dat het aantal docks dat gebruikt wordt om producten te 
ontvangen hoger zal zijn dan in de huidige situatie. Dit zal consequenties hebben voor het 
fysieke ontvangstproces en de ontvangstplanning. Een aanbeveling is om deze consequenties 
aan de hand van een onderzoek in te kaart te brengen. 

• Als de producten ontvangen zijn, vind het administratieve proces plaats. Tijdens dit proces 
nemen de ontvangen producten een bepaalde capaciteit van de ontvangstdocks in. Gemiddeld 
duurt het administratieve proces ongeveer 2 uur. Om de omloopsnelheid bij ontvangst te 
verhogen is het van belang de benodigde tijd van het administratieve proces korter wordt. De 
aanbeveling is dat er wordt gezocht naar een minimale duur van het administratieve proces. 

Om in de benodigde sorteertijd te minimaliseren is het van belang dat de belasting van de 
verschillende inductiepunten uitgebalanceerd is. 

• Wanneer er een 4 de sorteergebied wordt ingericht is het van belang dat er een optimaal 
percentage van de ontvangen productbatches naar dit gebied gesplitst wordt. Een aanbeveling 
is, in het geval van een 4de sorteergebied, om alle filialen zodanig over de 3 filiaalgebieden in 
te richten zodat er een optimale balans ontstaat tussen de inductiepunten. 

• In de kwantitatieve analyse zijn het opslaggebied en het retourontvangstgebied buiten 
beschouwing gelaten. Zondermeer zal de groei van aantallen per goederenstroom 
consequenties hebben voor deze twee gebieden. Een aanbeveling is om een onderzoek naar de 
effecten van groei op deze gebieden uit te voeren. 
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SYMBOLEN, TERMEN EN AFKORTINGEN 

Symbolen 

Symbool 
Ji 
(J 

p 

P; 

v conv 

d 
x 
l 

l;b 

s 
cv 
D 
w 

Termen 

A 1 locatie 
Allaceren 

Boekjaar 
eonveyor 
Eindbestemming 
Orderverwerkingstijd 
Outletfiliaal 
Productgroep niveau 
Productklant niveau 

Regulier filiaal 

Tracking 
Venstertij den 

Wave 

Afkortingen 

oe 
ERS 
KPI 
KWZ 
Et 
Pr 

Betekenis Dimensie 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
Benutting fractie 
Inductiebenutting fractie 

transportsnelheid m/s 

Productruimte m 

Productaantal 
Productlengte m 

Inductiebatchlengte m 

Doorzetsnelheid stuks/uur 
Variatiecoefficient 

Productdikte m 
Raamlengte m 

Locatie waarvan de commerciële ligging als ideaal wordt beschouwd 
Verdelen van producten over verschillende punten op basis van een 
verdeelsleutel 
Financieel jaar, Augustus t/m Juli 
Transportbaan waaraan de producten verplaatst worden 
Fysieke bestemming binnen het De waar de filiaalorder samengesteld wordt. 
Benodigde tijd (duur) voor de verwerking van geplande orders 
Filaal waar de verouderde producten met korting verkocht worden 
Productklasse (bijvoorbeeld sweater of broek) 
Productklasse binnen productgroep (broek casual sfeervol of broek city 
modem) 
Filiaal van Miss Etam of Promiss waar de producten full-price verkocht 
worden 
De registratie van de positie van het product op de transportbaan 
De tijdstippen waartussen het toegelaten is producten af te leveren bij een 
filiaal 
Samenstelling van orders 

Distributiecentrum 
Etam Retail Services 
Key Performance Indicator 
Afdeling Kwaliteitszorg 
Miss Etam 
Promiss 
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APPENDIX A. ORGANISATIE DIAGRAM 
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RETAIL SERVICES 

Figuur. A.l Organisatiestructuur Etam Groep 
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APPENDIX B. DE AFDELING ALLOCATIE 

B.l Historie 

De afdeling allocatie is 7 jaar geleden ontstaan. Voorheen werden de producten aan de hand van 
gemiddelde totale verkoopcijfers gealloceerd naar de winkels. Ook was het zo dat alle producten 
meteen werden verdeeld, dus zonder een percentage voor bijverdeling over te houden. Als deze 
producten slechte verkoopcijfers vertoonden werden ze retour genomen en naar de koopjes winkels 
verzonden. De afdeling allocatie is ontstaan toen men realiseerde dat de verkoopcijfers verbeterd 
konden worden door een efficiënte allocatie. De allocatie van de producten verloopt aan de hand 
verschillende algoritmes. De allocatiemethodiek met de verschillende algoritmes worden hieronder 
verder toegelicht. 

B.2 Allocatiecriteria 

De functie van de afdeling Allocatie is het bepalen van de verdeelsleutel van de ontvangen 
goederen. De afdelingen Inkoop en Planning bepalen aan de hand van verschillende factoren als 
transportgegevens en weekaantallen wanneer orders ontvangen worden. De verdeling kan op twee 
momenten gemaakt worden. Ten eerste zodra er een zogenaamde ASN (Advanced Shipment Note) is 
aangemaakt. Dit is een bevestiging van transportaankomst binnen een bepaalde tijd met bevestigde 
gegevens als aantal producten. Een ASN wordt door de ontvangstplanning aangemaakt, deze 
communiceert met de leverancier of transportbedrijf over de inhoud en aankomsttijd van de order. Ten 
tweede kan het zo zijn dat de producten inmiddels al ontvangen zijn en zich in de ontvangstopslag 
bevinden. Afhankelijk van de werkdruk van de afdeling Allocatie is het mogelijke dat de status van 
een order van "ASN" naar "ontvangen" is gegaan. De order die al ontvangen zijn hebben prioriteit bij 
allocatie hiervan. Deze zijn inmiddels fysiek al aanwezig en voor de doorgoederenstroom van het DC 
is het relevant dat de aanwezige producten administratief verdeeld worden, zodat deze ook fysiek 
verdeeld kunnen worden. 

Er zijn drie verschillende situaties waarin een order verdeeld kan worden. Elke situatie heeft een eigen 
allocatiealgoritme. De drie situaties zijn: 

• Nieuw product (nog nooit verkocht) 
• Bestaand product of herverdeling 
• Bestaand product maar kort in assortiment 

Bij de allocatie van de producten wordt er gebruik gemaakt van het allocatiesoftwarepakket Arthur. 
Zodra er een nieuw product gealloceerd dient te worden wordt het aan de hand van twee criteria 
verdeeld, namelijk filiaalbudget en verkoopcijfer van de vergelijkbare producten. De term 
filiaalbudget zal hier verder toegelicht worden. 

Het filiaalbudget wordt bepaald aan de hand van een ratio tussen verkoopcijfers en voorraadniveau. 
Zowel de verkoopcijfers als het voorraadniveau worden uitgedrukt als een percentage van het totaal 
van alle filialen. Zodra het ratio positief is houdt dit in dat het percentage verkoop hoger is dan het 
percentage voorraad. In deze situatie zal de voorraad in de winkel verhoogd worden. Het ' budget' van 
dit filiaal wordt dus ook verhoogd. Dit gaat ten koste van de winkels die relatief meer voorraad dan 
verkoop hebben. Het is echter niet zo dat de winkel met de meeste voorraad ten opzichte van verkoop 
ook het meeste budget in moet leveren. Dit als gevolg van de volgende strategie. Men is in de 
veronderstelling dat zodra de voorraad in een winkel met minder verkopen verlaagd wordt, de 
verkopen nog minder worden. Dit effect uit zich in een neerwaartse spiraal. Naast deze parameters 
wordt er in het filiaalbudget ook rekening gehouden met de grootte van het filiaal. Op deze manier 
wordt elke week het budget van een filiaal bepaald. 
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Ten tweede wordt er gekeken naar de verkoopcijfers van vergelijkbare producten. Binnen het bedrijf 
zijn de producten ingedeeld in ongeveer 100 productgroepen. Binnen deze productgroepen zijn de 
producten opgedeeld op product-klant niveau. Deze wordt bepaald door de stijl van het product 
(bijvoorbeeld city of regular). Afhankelijk van het uiterlijk van het product wordt er gekeken naar de 
verkoopcijfers per filiaal op productklant niveau of productgroep niveau. Als de verkoopcijfers op 
product-klantniveau en product-groep niveau niet betrouwbaar genoeg zijn wordt er ook naar 
gerelateerde productgroep niveaus gekeken (Bijvoorbeeld sweater, trui en vest). 

Naast deze twee parameters wordt er ook bepaald welke percentage van de nieuwe order tijdelijk 
wordt opgeslagen. Dit percentage wordt handmatig en op gevoel bepaald. Een belangrijk aspect hier is 
het moment van de week. In het begin van de week is men voorzichtig met de verdeling en probeert 
men dus ongeveer 30 % procent op te slaan. Omdat de meeste verkopen aan het eind van de week 
plaatsvinden (donderdag, vrijdag en zaterdag) is het van groot belang dat er genoeg kleding in de 
filialen hangt. Aan het eind van de week worden er dus minder producten tijdelijk opgeslagen en 
neemt men iets meer risico bij de verdeling. Aan de hand van filiaalbudget, verkoopcijfers en 
opslagpercentage wordt er met behulp van een computergestuurd allocatieprogramma een 
allocatieschema gemaakt. Dit schema wordt hierna handmatig gecontroleerd op enkele gestelde 
randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn dat er minimaal van elke maat één exemplaar in de 
winkel is, daarnaast dat er minimaal in totaal 9 exemplaren naar een filiaal gaan. Als de verdeling 
compleet is, wordt deze bevestigd en teruggekoppeld aan de logistieke administratie om fysiek 
verwerkt te worden in het magazijn. 

In de situatie van een bestaand product of een bijverdeling wordt er voornamelijk naar de 
verkoopcijfers gekeken. Een bestaand product is een product dat al een keer ingekocht is. In het geval 
van NOS producten of een betere verkoop dat verwacht wordt deze bijbesteld. Een belangrijk aspect in 
de bijverdeling zijn de zogenaamde nultoestanden. Een nultoestand is een situatie waar een product op 
maatniveau niet meer in een filiaal bevindt. Als een product veel nultoestanden heeft is de prioriteit 
van bijverdeling hoog. Wanneer een product wordt bijverdeeld, wordt bepaald door de afdeling 
allocatie. 

De derde situatie vindt plaats als een product opnieuw ingekocht is of een nalevering krijgt en er nog 
onvoldoende verkoopinformatie is. De situatie kan zich voordoen dat er na twee weken nog een order 
binnenkomt van een bepaald productklant niveau. Voor de allocatieplanning wordt er rekening 
gehouden met de verkoop van de afgelopen 4 weken. Dit betekent dat de verkoopcijfers van 2 weken 
niet als voldoende betrouwbaar wordt beschouwd. In deze situatie vindt er een allocatiealgoritme 
plaats dat als combinatie van de eerste 2 gezien kan worden. 

Binnen deze allocatiealgoritmes zijn er verschillende varianten. De algoritmes houden ook rekening 
met de aanwezigheid van plus (categorie 1 of 2), long en positie assortiment. Binnen deze 
assortimenten zijn er ook enkele winkels die bepaalde maten niet verkopen. Per half jaar wordt er 
gekeken naar het assortiment van een filiaal en wanneer nodig aangepast. 

B.3 Onzekerheidsfactor in allocatie 

Omdat de afdeling allocatie te maken heeft met modeproducten blijft er een 
onzekerheidsfactor in de allocatieplanning. De verkoop van deze modeproducten is vrijwel 
onvoorspelbaar en wordt bepaald door veel externe factoren in de markt. Het is echter wel zo dat sinds 
de afdeling allocatie ontstaan is de verkoop een stuk efficiënter verlopen is. Dit is getest aan de hand 
van het aantal retour goederen en het aantal onderlinge klantbestellingen. 

De onzekerheid wordt ook veroorzaakt door tijdsaspecten. De allocatie krijgt aan het einde van de dag 
de verkoopcijfers uit de winkel. Deze worden in het systeem verwerkt en de volgende dag kan de 
allocatieplanning plaatsvinden. Deze verdeling wordt dezelfde dag verwerkt door het DC en de 
volgende ochtend geleverd aan de filialen. Dit houdt in dat de allocatie in principe een dag achterloopt. 
Hierdoor is er een verschil in werkelijke voorraad en geplande voorraad. 
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APPENDIX C. ONDERLINGE COMMUNICATIE EN GOEDERENSTROMEN 
In dit onderdeel worden de activiteiten en communicatie tussen de verschillende afdelingen in het 
bedrijf toegelicht. Eerst is er een tabel gegeven met de besproken besturingconcepten en de 
verantwoordelijkheden van de afdelingen hierin. 

Modisch Allocatie Bepaling van -Bepalen hoeveel - Direct verdelen - Presentatie van 
(Miss Etamen gebaseerd op 2 aantal per procent in het DC van een deel van het gehele 
Promiss) stappen waar bij maat, dat blijft de artikelen assortiment (alle 

de eerste stap een ingekocht zal -Bepalen allocatie - Opslag van de maten) in de 
deel wordt worden. hoeveelheden per rest van de winkel (display) 
verdeeld naar de filialen stap 1 en stap artike len waarbij de winkel 
fi lia len en een 2 -Verdeling van capaciteit 
deel wordt -Bepalen moment de tweede stap optimaal benut 
opgeslagen op het aanvullende wordt 
centrale punt. allocatieverdeling - Opslag van de 
Deze opgeslagen -Bepalen of het aanvullende 
artikelen worden artikel bijbesteld artikelen in 
in de tweede stap dient te worden magazijn 
op een later 
tijdstip verdeeld. 

Tijdelijke opslag, - Bepaling van Bepalen of het artikel Opslag van de 
ivm commerciële aantal per tijdelijk wordt artikelen 
of strategische maat, dat opgeslagen?? 
afwegingen wordt ingekocht zal 
het artikel tijdelijk worden. 
opgeslagen totdat 
deze onder het 
bovenstaande 
concept verdeeld 
wordt. 

Never out of Opslag bij Bepalen -Bepalen initiële Directe verdeling -Presentatie van 
stock leverancier, en initiële order allocatieverdeling en van alle artikelen het gehele 
(Miss Etam of deellevering aan grootte hoeveelheid assortiment (alle 
Promiss) DC wanneer dit is -Bepalen moment, maten) in de 

gewenst hoeveelheid en winkel (display) 
allocatieverdeling waarbij de winkel 
bijbestelling capaciteit 

optimaal benut 
wordt 
- Opslag van de 
aanvullende 
artike len in 
magazijn 

Koopjes/ Artikelen - Bepalen moment -Ontvangst -Presentatie van 
(Miss terughalen uit van terugname van retourgezonden het gehele 
Etam/Promiss, regulier filialen. de artikelen. attikelen ass01timent (alle 
Modisch/NOS) Tijdelijke totale - Bepalen opslag en -Sortering retour maten) in de 

opslag in DC, verdeel percentage gezonden winkel (display) 
gedeelte lijke van de retour artikelen waarbij de winkel 
allocatie en artikelen. -Bewerking capaciteit 
opslag dmv 2 -Bepalen allocatie retourgezonden optimaal benut 
stappen allocatie verdeling. artikelen wordt 
oftotale verdeling -Opslag - Opslag van de 
over de koopjes retourgezonden aanvullende 
filialen. artikelen artikelen in 

-Verdeling naar magazijn 
koopjes filia len - Retourzending 

aangegeven 
artike len 

Tabel C.J Verantwoordelijkheden verschillend afdelingen 
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APPENDIX D. ADMINISTRATIEVE PROCESSEN. 

Naast de fysieke verplaatsing van de artikelen van de verschillende productstromen vindt er 
een administratief proces plaats. Aan de hand van deze administratieve stappen worden de artikelen 
vanuit ontvangst toegewezen aan een eindbestemming binnen het DC. Per goederenstroom genoemd 
worden hieronder de activiteiten en volgorde van het administratiefproces besproken. 

D.1 Goederenstroom vanuit ontvangst 

Om de administratieve stappen van de goederenstroom uit ontvangst toe te lichten is hieronder 
een stroomdiagram weergegeven waarin de administratieve handelingen weergegeven zijn. 

Figuur D. 1. Administratief proces verdeling vanuit ontvangst 

Fysiek 
Verdeelproces 

Voordat een artikel/kleur groep fysiek verdeeld wordt in het sorteersysteem vinden bovenstaande 
activiteiten plaats. Het sorteersysteem wordt aangestuurd door verschillende informatiesystemen 
binnen de organisatie. Met behulp van deze informatiesystemen wordt er aan de hand van de 
allocatieverdeling aan elk artikel een eindbestemming gegeven. Uit de bovenstaande figuur is op te 
merken dat de allocatieverdeling plaats vindt na de werkelijke ontvangst van de artikelen. Een reden 
hiervoor is dat het werkelijk geleverd aantal verschilt van het geplande aantal. Om de allocatie zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen is verdeling op basis van het werkelijke aantal volgens het 
management gewenst. 

Het bovenstaande administratieve proces heeft voor de doorlooptijd van een artikel/kleur groep een 
vertragende werking. Na de fysieke ontvangt worden de artikelen een bepaalde tijd in het 
ontvangstgebied vastgehouden totdat er een administratieve verdeling gereed is. Het ontvangstgebied 
fungeert hierbij als een soort buffer waar de artikelen wachten op de administratieve toewijzing van 
een eindbestemming. 
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D.2 Verdeling vanuit opslag 

Bij de verdeling vanuit opslag wordt er aan de hand van de werkelijke verkopen in de winkel 
een herverdeling gemaakt van de tijdelijk opgeslagen producten. Het administratieve proces van deze 
herverdeling is in figuur D.2 weergegeven. 

Verkoop-analyse 

Keuze artikeVkleur 
groep 

Figuur D. 2.Administratief proces herverdeling 

Fysiek 
Verdeelproces 

Aan de hand van de werkelijke verkopen op de locale distributiepunten wordt er bepaald of een artikel 
aangevuld dient te worden. Als dit het geval is wordt er fysieke aanvulling gestart aan de hand van een 
allocatieverdeling. 

D.3 Verdeling van retourgenomen producten 

Op een bepaald moment wordt er bepaald dat goederen retour genomen worden uit de 
reguliere filialen en via de outletfilialen verkocht gaat worden. In figuur D.3 is een overzicht gegeven 
dat de administratieve stappen van dit proces weergeeft. 

groep 

Verkoop-analyse 

Fysieke 
Retourzending en 

ontvangst 

Administratieve 
ontvangst 

Figuur 0.3. Administratief pr.oces verouderde producten 
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APPENDIX E. INDUCTIEPUNTEN 

Op basis van het artikel van Johnson (2002) is er een analyse gedaan naar het effect van voorsorteren 
in een sorteersysteem met meerdere inductiepunten. Uit het artikel blijkt dat het effect van 
voorsorteren significant is ten aanzien van de prestatie van het systeem. 

Om het effect van voorsorteren te testen, is een simulatie uitgevoerd. Met percentage voorgesorteerd 
word het percentage van de ingevoerde producten bedoeld wat direct in het aangesloten gebied wordt 
uitgesorteerd. Wanneer een product niet direct wordt uitgesorteerd, zal het langs het volgende 
inductiepunt getransporteerd worden en dus de inductie van dit volgende punt blokkeren. In figuur E.1 
is de situatie met verschillende voorsorteerpercentages gegeven. De effectieve inductie is het 
percentage ten opzichte van 1 inductiepunt (100 %). Verder is de aanname dat het aanbod aan de 
verschillende inductiepunten 100 maximaal is, wat betekent dat wanneer er ruimte vrij is op de 
transportbaan er ook een product op wordt geplaatst. 

Effect voorsorteren 
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"' c ·- 350% E 
0 
c 300% -
> 

- 2 inductiepunten 0 - 250% Q) 
:o:l 3 inductiepunten 
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rt> 

o\o 
':>~ 

o\o 
~ 

o\o 
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percentage voorgesorteerd 

Figuur E. 1 Effect voorsorteren. 

Uit figuur E.1 blijkt dat bij een hoger voorsorteer percentage de effectieve inductie en dus de 
sorteersnelheid toeneemt. Om het verschil weer te geven is in figuur E.2 een voorbeeld gegeven van 
een situatie zonder voorsorteren en een situatie met voorsorteren (1 00 %). 
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Effect voorsorteren 
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Figuur E. 2 Effect voorsorteren 

In de situatie bij figuur E.2 is er vanuit gegaan dat het aanbod op de verschillende inductie punten 
optimaal is. Echter kan het zo zijn dat het aanbod op de verschillende inductiepunten niet optimaal is. 
Een reden hiervoor kan het voorsorteerproces zijn. In de bovenstaande situaties is er vanuit gegaan dat 
het aanbod op elk van de inductie punten 100 % is. In de figuur E.3 is het effect van verschillende 
aanbodpercentages gegeven in het geval van 3 inductiepunten en 100% voorsorteren. 

effectieve inductie 

450% 

400% 

Cll 
350% 

~ 300% 
:I 

" 250% t:: 

g! 200% 
Cll 
+I 

150% 

~ 100% 

50% 

~ 
~ 

~ .-1111-"'_..--m------
~ ___ ___.... 

=---
--- ~~ 11------

0% ' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # 

aanbod percentage per inductiepunt 

Figuur E.3 Effectieve inductie bij verschillende aanbodpercentages 
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Uit de grafiek in figuur E.3 is afte leiden dat een toename van het aanbod voor een lineaire toename in 
de effectieve inductie leidt. In het geval van een ongebalanceerde verdeling over de inductiepunten 
kan de effectieve sorteersnelheid afnemen. In het geval van systeem in het DC is dit effect belang 
omdat men te maken heeft met een ongebalanceerde verdeling over de inductiepunten. 
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APPENDIX F. MODEL VALIDATIE 

Voor de modellering en analyse van het systeem is een simulatiemodel ontwikkeld. Het model is 
ontwikkeld met behulp van het softwarepakket Enterprise Dynamics. Om tot betrouwbare resultaten te 
komen is het van belang dat het model de werkelijke situatie na bootst. Om de betrouwbaarheid zo 
groot mogelijk te maken is er op verschillende manier gevalideerd. De validatie wordt hieronder in 
drie onderdelen besproken. Initieel is gevalideerd of de beschikbare modules van de software geschikt 
waren. De modelvalidatie is zowel op kwalitatieve als kwantitatieve wijze gedaan. Eerst zal de initiële 
validatie toegelicht worden. 

F.l Initiële validatie en softwarekeuze 

Voor de ontwikkeling van het model waren er verschillende simulatiepakketten beschikbaar 
(ExSpect, Arena, Enterprise Dynamics). Voomarnelijk Enterprise Dynamics leek geschikt omdat deze 
over standaard logistieke modules beschikte. Dit zou het gemak van het modeleerproces bevorderen. 
Belangrijk was echter dat de standaardmodules het juiste gedrag vertoonde. Anders zou het model 
onbetrouwbaar worden. Aangezien het sorteersysteem geheel uit transportbanen bestaat zijn de 
beschikbare transportbanen van de software getest. Naast de lengte en de snelheid, kon ook de 
raamlengte van de conveyor aangepast worden. Aan de hand van de formules [1] en [2] zijn de 
modules getest op bovenstaande variabelen. In de test is aangenomen dat de artikelen een dikte van 
0,02 m hebben. Met behulp van de software zijn de input en output van de transportbaan geanalyseerd, 
daarnaast is ook het gemiddelde aantal producten op de transportbaan aan gegeven. In de volgende 
tabel is een overzicht gegeven van de berekende hoeveelheden en de testcijfers. De gemeten snelheid 
is berekend door de totale input te delen door de tijd nodig. De test is gedaan met voldoende aanbod 
van producten zodat de totale capaciteit van de gesimuleerde transportbaan wordt gebruikt. 

Lengte Snelheid Raamlengte Berekende Berekende Gemeten Gemeten Verschil Verschil 
Doorzet capaciteit snelheid capaciteit doorzet snelheid 

m mis m Stuksluur stuks Stuksluur stuks % % 

10 0,31 0 55800 500 55798,87 501,12 0,0021 0,24 

10 0,56 0,25 8064 40 8078,77 40,21 0,183 0,525 

10 0,479 0,15 11496 66,66 11501,1 66,96 0,044 0,450 

Tabel F. 1 lnitiele validatie test 

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat het verschil tussen de gemeten waarden en de gewenste 
waarde niet significant (<0.5%) is. De modules van het model zijn als valide beschouwd. 

F.2 Presentatie betrokkenen 

In overleg met het management is er een presentatie gegeven aan verschillende betrokkenen 
van het sorteersysteem. Deze betrokkenen functioneren in verschillende lagen van de organisatie. Dus 
zowel hoofd DC als de personen van de werkvloer waren aanwezig. Onder de aanname dat de 
snelheden van de transportbanen klopte, erkende allen dat het simulatiemodel het juiste gedrag van het 
systeem weergaf. Op kwalitatieve wijze is het systeem gevalideerd. 

F.3 Systeemtest 

Tijdens een presentatie (16-01-07) aan direct betrokkenen van het systeem (Hoofd DC en 
teamleiders) zijn er aan de hand van het simulatiemodel en een discussie een paar aspecten van het 
systeem als cruciaal bestempeld. Om deze theoretische aspecten in de praktijk te toetsen is er een test 
uitgevoerd. In deze test werd er getracht om de theoretische omgeving na te bootsen. Onderstaand 
wordt eerst deze theoretische omgeving aan de hand van randvoorwaarden toegelicht. Daarna zullen 
de voorwaarden, resultaten en verschillen tussen theorie en praktijk besproken worden. Ten slotte 
worden er een paar belangrijke aspecten ten aanzien van verbetering besproken. De doelstelling van de 
test kan als volgt worden gedefinieerd: 
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Meten van de outputcapaciteit van de Pre-sorteronder de gestelde randvoorwaarden 

Randvoorwaarden voor de test 
Aan de hand van het simulatie model is er een schatting gedaan van de theoretische output per uur 
(stuks/uur). Om de test zo valide mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden gesteld 
waaronder de test gedraaid werd, namelijk: 

• Voldoende en constante input 
• Geen stilstand vensterconveyor (van pre-sorter naar invoerpunten A, B, C) 
• Reguliere verdeling 
• Geen storingen 

Om deze voorwaarden in een praktische omgeving waar te maken zijn de volgende maatregelen 
genomen. 

• Extra personeel, ten eerste om te zorgen dat er voldoende producten afgeduwd worden in de 
juiste lengte (4m) en de juiste tussenruimte. Ten tweede om te zorgen dat de gravitatiestangen 
van de vensterconveyor naar de spindelconveyor zo snel mogelijk aangeduwd worden zodat 
deze niet leiden tot een stilstand van deze vensterconveyor. 

• Grote startbuffer van een reguliere verdeling, zodat gedurende de testtijd er constant 
producten aangevoerd kunnen worden. 

• 4 meter blokken (1 0 vensters), om te zorgen de eerste pinconveyor in de pre-sorter niet 
overloopt en een storing veroorzaakt. 

Validatie getroffen maatregelen 
De bovengenoemde maatregelen hebben er toe geleid dat de test vrijwel onder de gestelde 
randvoorwaarden is gedaan. Er zijn enkele complicaties opgetreden namelijk: 

• Aan de start van de test een storing in de pre-sorter. 
• Een enkele keer een korte stilstand van de vensterconveyor. Ten eerste omdat het doorduwen 

van de producten op de spindel niet altijd goed verloopt en er dus alsnog producten voor de 
sensor blijven hangen. Ten tweede omdat de spindel bij A vol was waardoor producten niet 
verder aangeduwd konden worden. 

Resultaten 
De duur van de test was gesteld op 2 uur. Achteraf is deze bijgesteld tot lh 45m. Redenen voor deze 
wijziging zijn de storing in de pre-sorteren een verschil in referentiepunten waar het aantal producten 
zijn gemeten. De dag ervoor zijn er al producten in het systeem gevoerd om eventuele effecten van 
opwarm tijd te verminderen. Er kan gezegd worden dat het systeem is gestart na een opwarm tijd. Het 
aantal producten dat is afgeduwd en door de pre-sorter is gegaan in deze 2 uren, geeft het 
referentieaantal weer. Het aantal dat is afgeduwd in de test periode is: 

28.199 stuks 

Gedeeld door de tijd wordt de output/uur: 

16.1 00 stuks/uur 

Van deze reguliere verdeling is er gemiddeld 19% naar opslag verdeeld. In de bijlage kan een 
uitgebreide analyse van de aantallen en opslag gevonden worden. 
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Als bovenstaande output/uur wordt vergeleken met de waarde uit figuur 4.20 kan er gesteld worden 
dat deze snelheden overeenkomen. 

Bijlage F. 
Toelichting van de gebruikte aantallen. 

Pre-sorter test 24-01-08 

Wave 
/order aantal aantal opslag opslag percentage 
1 558 79 14% 
2 584 97 17% 
3 5299 795 15% 
4 1126 169 15% 
5 545 82 15% 
6 2148 313 15% 
7 1589 392 25% 
8 415 102 25% 
9 1246 169 14% 
10 2934 597 20% 
11 1596 395 25% 
13 1361 286 21% 
14 2800 588 21% 
15 1261 171 14% 
16 1350 304 23% 
17 1488 361 24% 
18 651 150 23% 
19 1248 383 31% 

totaal 28199 5432 19% 

Tijd 1,75 uur 

Per uur 16114 

Tabel F.2 Ordereigenschappen test 
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APPENDIX G. ÜN1WIKKELPROCES SIMULATIEMODEL. 
Het ontwikkelproces zoals gevolgd in het project kan beschreven worden aan de hand van het 10-
stappenplan van Law (2007). Hieronder is een overzicht te vinden van deze stappen. 

NP.P. 

NP.P. 

Figuur G. 1 Tien-stappen plan volgens Law (2007) 
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APPENDIX H. TRANSPORTBANEN 
Hieronder is een overzicht gegeven van de aanwezige transportbanen in het complete sorteersysteem. 
In de weergave is de terminologie van het bedrijf aangehouden. 

H.l Transportbanen netwerk 
s - {1 ,2 ,3,4 ,5 ,6 , 7,8} 
1 = vensterconveyor 
2 = pinconveyor 
3 = spindelconveyor 
4 = pocketbaan 

(sorteerbaan) 
5 = kettingbaan 
6 = c lipbaan 
7 = vaste baan (magie tube) 
8 = vaste baan (met scan) 

[l~Lj =Optione le baan (niet in ge bruik) 

(8) 

Figuur H_ 1 Het totale transpoftbanen netwerk 

l~~~c~----- --cl~~J

/X:<'U-------t:lsï::f--

In het volgende stuk wordt een korte uitleg gegeven over de aanwezige transportbanen in het bedrijf. 
In het eerste deel worden de algemene eigenschappen van transportbanen naar Henriksen (1986) 
besproken. In het tweede deel worden de aanwezige banen in het bedrijf aan de hand van deze 
algemene eigenschappen besproken. Voor de benoeming van de verschillende transportbanen bestaat 
geen standaard terminologie die aangehouden kan worden, om deze reden zijn de benamingen uit het 
bedrijf gebruikt. 

H.2 Algemene eigenschappen 

Hieronder wordt in het kort de verschillende eigenschappen van een conveyor besproken. Een 
conveyor heeft fysieke eigenschappen en gedragseigenschappen. De gedragseigenschappen worden 
bepaald door de besturing van de conveyor. Deze besturing bepaalt aan de hand van verschillende 
situaties in het netwerk wat het gedrag van de conveyor dient te zijn. De besturing van een conveyor is 
dus afhankelijk van het systeem waarin de conveyor zich bevindt. Om deze reden wordt in het eerste 
deel de besturing van een conveyor niet besproken. Hieronder worden de verschillende fysieke 
eigenschappen besproken. 
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Snelheid, bepaalt hoe snel de producten over de conveyor verplaatst worden 

Aantal invoer/uitvoer kanalen, het aantal punten op de conveyor waar er producten ingevoerd en 
uitgevoerd kunnen worden 

Variabele positie invoer/uitvoer kanalen, de positie van de invoer/uitvoer kanalen. Deze positie kan 
vast zijn (door bijv. fysieke indeling) of variabel (door bijv. invoer door personeel). 

Aantal gelijktijdige invoer/uitvoer mogelijkheden, de mogelijkheid om op verschillende plaatsen 
tegelijk producten op de conveyor te plaatsen, of op verschillende plaatsen producten afte werpen. 

Continu <-> Onderbroken, geeft aan of de conveyor continu in beweging is of onderbroken kan 
worden door verschillende redenen (bijv. geen uitvoermogelijkheid) 

Vaste lengte <-> Kringsysteem, geeft aan of de conveyor een vaste lengte heeft met een begin- en 
eindpunt of dat deze in een kring loopt en dus een "oneindige" lengte heeft. 

Gesegmenteerd <-> niet gesegmenteerd, gesegmenteerd betekent dat de conveyor is ingedeeld in 
segmenten met een vaste lengte. Elk segment kan maar een bepaald aantal producten transporteren. 
Niet gesegmenteerd betekent dat een product op de conveyor wordt geplaatst ongeacht het segment, 
een voorwaarde is echter wel dat de benodigde ruimte die het product nodig heeft, beschikbaar is op 
de conveyor. 

Homogeen <-> heterogeen producten, geeft aan of de producten die verplaatst worden allemaal 
dezelfde eigenschappen (homogeen) hebben of niet (heterogeen). 

Eenheid breedte <-> veelvoudige breedte, veelvoudige breedte betekent dat er meerdere producten 
langs elkaar (parallel) op de conveyor verplaatst kunnen worden. Bij eenheid breedte kunnen er geen 
producten parallel langs elkaar verplaatst worden. 

Uitgifte volgorde, de uitgiftevolgorde wordt ook bepaald door de besturing. Er zijn echter conveyors 
die enkel volgens een FIFO principe kunnen werken. Bijvoorbeeld een conveyor waarop de producten 
elkaar niet in kunnen halen en één uitvoerkanaal heeft. 

Accumulerend <-> niet-accumulerend, een niet-accumulerende conveyor stopt wanneer een product 
op een uitvoerpunt niet afgeworpen kan worden. De andere producten op de conveyor stoppen ook en 
behouden de positie op de conveyor. Een accumulerende conveyor beweegt in deze situatie de andere 
producten voort totdat deze aansluiten bij het voorgaande product. 

H.3 Bedrijfssituatie 

Het bedrijf bestaat uit een geautomatiseerd sorteersysteem met een netwerk van verschillende 
conveyors. In het bedrijf wordt er onderscheid gemaakt op basis van fysiek uiterlijk van de conveyor. 
Binnen het bedrijf zijn er zes verschillende banen: 

• V ensterconveyor 

• Pinconveyor 

• Pocketconveyor 

• Spindelconveyor 

• Kettingconveyor 

• Clipconveyor 
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In de volgende figuren H.2 en H.3 is er van elk van de bovengenoemde conveyors een afbeelding 
weergegeven. 

Figuur H.2. Van links naar rechts: Vensterconveyor, Pinconveyor, Pocketconveyor 

Figuur H.3. Van links naar rechts: Clipconveyor, Spindelconveyor, Kettingconveyor 

Hieronder wordt een indeling gemaakt van deze verschillende conveyors op basis van de 
eigenschappen genoemd in het eerste deel. Er zijn twee eigenschappen die bij alle bovengenoemde 
conveyors hetzelfde zijn. Deze eigenschappen worden dus niet meegenomen bij de indeling van de 
conveyors. Het betreft de volgende eigenschappen: 

Vaste positie invoer/uitvoer kanalen: In het systeem is geen sprake van invoer/uitvoer met behulp 
van personeel. De fysieke knooppunten van de conveyor zijn vast. 

Eenheid breedte: Het is niet mogelijk om producten parallel over de conveyor te verplaatsen. 
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Conveyor klasseneigenschappen 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de verschillende conveyors en de relevante 
eigenschappen hiervan gegeven. 

Vensterconveyor 
Pinconveyor 

Pinconveyor 
(uitzondering) 
Kettingconveyor 

Pocketconveyor 

Spindelconveyor 

Clipconveyor 
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Tabel H. 2. Eigenschappen per conveyor 
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Nee Nee Het. Fifo 

Ja Nee Hom. Afh 

Nee Ja Het. Fifo 

Ja Ja Hom. Fifo 

In tabel H.2 zijn de eigenschappen snelheid en lengte weggelaten. De lengte en invoer/uitvoer posities 
zijn namelijk uniek per conveyor. Ook de snelheid is uniek per conveyor, dit is gebleken na een 
snelheidsanalyse van het systeem. Met behulp van deze twee eigenschappen is het dus moeilijk om de 
conveyors in het systeem te generaliseren. Betreft de andere eigenschappen worden hieronder nog 
enkele opmerkingen gegeven over relevante aspecten voor het systeem. 

Pinconveyor (uitzondering) 
De meeste pinconveyor hebben één invoer en één uitvoerpunt Er is echter één uitzondering waar de 
pinconveyor meerdere uitvoerpunten heeft. 

Gelijktijdige invoer/uitvoer 
Omdat de venster-en pocketconveyors meerdere invoer-en uitvoerpunten hebben is het dus ook 
mogelijk om op hetzelfde moment op verschillende locaties een product op de baan te plaatsen of afte 
werpen. Voor de pinconveyor is in één situatie (uitzondering) gelijktijdige uitvoer mogelijk. 

Continu <-> Onderbroken. 
Sommige conveyors worden onderbroken als deze geen producten af kunnen werpen op de 
toegewezen uitvoerlocaties. Als een conveyor continu loopt, kunnen er twee dingen met het product 
gebeuren als deze niet afgeworpen kan worden. In de situatie van de pocketconveyor loopt het product 
verder op de baan en maakt nog een ronde (kringeigenschap ). In de situatie van de spindel en 
clipconveyor wordt het voorste product geblokkeerd maar aankomende producten worden 
geaccumuleerd totdat ze aansluiten. 

Gesegmenteerd 
In het geval van de pocketconveyor worden producten met een tussenruimte van 25 cm verplaatst, op 
de clipconveyor met 15 cm tussenruimte. Dit betekent dat er op één segment maar één product 
vervoerd kan worden. 
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Heterogeen<-> Homogeen 
In het bedrijf worden de producten aan een haak verplaatst. De producten hebben echter een 
dikteklasse. Deze verschilt significant en heeft een effect op de doorlooptijd van het systeem. 
Aangezien op sommige conveyors de producten worden aangesloten heeft deze dikteklasse effect op 
het gedrag van de baan. In dit geval is het product dus heterogeen. Echter in combinatie met een 
gesegmenteerde baan heeft de dikteklasse geen effect. De dikte van het product is nooit groter dan de 
segmentgrootte. In dit geval is het product dus homogeen. 

Besturing 
Binnen de bovengenoemde randvoorwaarden van de conveyors worden deze bestuurd aan de hand van 
verschillende aspecten. Omdat het om een netwerk van conveyors gaat is de status van de aansluitende 
conveyors van belang op het gedrag hiervan. De uitgifte van producten wordt voornamelijk bepaald 
door de status van de volgende conveyor. Hieronder worden verschillende overdrachtsituaties 
uitgelegd. Eerst wordt een belangrijke mogelijke gedragseigenschap van een conveyor toegelicht 
namelijk "bufferen". 

Bufferen 
Sommige van de pinconveyors en alle kettingconveyors worden bestuurd als buffer. Deze conveyors 
ontvangen een bepaald aantal producten op de conveyor. Als deze producten ontvangen zijn worden 
deze als een blok naar het einde van de conveyor geplaatst en afhankelijk van de uitvoermogelijkheid 
afgeworpen. Een belangrijke gedragseigenschap is dat als de producten verder worden getransporteerd 
er geen nieuwe producten meer op conveyor mogen en dus de invoer wordt geblokkeerd. In een 
normale situatie wordt de invoer alleen geblokkeerd als er geen plek is op het invoerpunt van de 
volgende conveyor. 

Uitvoer bij beschikbaarheid volgende conveyor. 
Zoals boven beschreven is, kan een conveyor alleen producten afwerpen als de volgende conveyor niet 
geblokkeerd is. Daarnaast kan een conveyor verschillende uitvoerpunten hebben. Deze worden 
hieronder toegelicht. 

Eén uitvoerpunt, in deze situatie is het altijd zeker op welke positie het product wordt afgeworpen. 

Meerderde (>1) uitvoerpunten, het uitvoerpunt is afhankelijk van de besturing. Deze bepaalt of, aan 
de hand van producteigenschappen op welke positie het product wordt afgeworpen of, de producten 
worden ongeacht de eigenschappen afgeworpen in een vaste volgorde over de verschillende 
uitvoerkanalen. 
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HA Snelheden 

De exacte snelheden van de transportbanen zijn binnen het bedrijf niet bekend. Om een 
betrouwbare diagnose te doen van het huidige systeem was het van belang dat de snelheden van de 
verschillende transportbanen gemeten werden. Deze meting van deze snelheden is gedaan met behulp 
van een stopwatch. Er zijn referentiepunten genomen en de lengte hiertussen is gemeten. Om de 
meting zo betrouwbaar mogelijk te maken is er getracht deze referentielengte zo groot mogelijk te 
nemen. De referentielengte was hierdoor afhankelijk van de lengte en de vorm van de transportbaan. 
De benodigde transporttijd over deze referentielengte is gemeten. Deze meting is elk 10 keer 
uitgevoerd, en over deze waarden is het gemiddelde genomen. Dit gemiddelde is genomen als de 
definitieve snelheid van de transportbaan. De aanname is gedaan dat alle transportbanen maar één 
snelheid hebben. De volgende snelheden zijn berekend: 

Conveyor Snelheid 
Vensterconveyors 0.313 m/s 
Pinconveyors 0,319 m/s 
Spindelconveyors 0,182 m/s 
Pocketconveyors 0,56 m/s 
Clipconveyor 0,479 m/s 
Kettingconveyor 0,320 m/s 
Tabel 03, snelhetd conveyor 

Uit de bovenstaande tabel is af te leiden dat snelheid per conveyorsoort is berekend. Uit de gesprekken 
met interne deskundigen en de leverancier is gebleken dat deze snelheden hetzelfde dienen te zijn. Uit 
de metingen is gebleken dat het verschil maximaal 2% is van het gemiddelde. De aanname is dus 
gemaakt dat bovenstaande snelheden gelden. Bovenstaande snelheden zijn dus gebruikt in de analyse 
en diagnose. 
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APPENDIX!. VERKOOPGEGEVENS 

In de volgende grafiek is het verkooppercentage per dag ten opzichte van het weektotaal gegeven over 
het afgelopen boekjaar. 

\erkooppercentage 

30% 

25% 

20% 

15% I lil!!! \erkooppercentage I 

10% 

5% 

0% 

zo ma di WO do za 

Figuur I. 1 verkooppercentage per dag 
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APPENDIX J. PRODUCTSTROMEN IN DC 
In de volgende figuren worden de drie verschillende productstromen weergegeven in het huidige 
sorteerproces. 

Ontvangst Voorsorteer 
proces 

Figuur J.1 Goederenstroom uit ontvangst(stap-1, allocatie) 

Ontvangst Voorsorteer 
proces 

Figuur J.2 Goederenstroom uit opslag (stap-2, allocatie) 

Ontvangst 
(retour goederen) 

Figuur J. 3 Goederenstroom uit retourontvangst 
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APPENDIX K. BENADERING VERDELING 
In dit onderdeel wordt de data-analyse van de verschillend aantallen per goederenstroom toegelicht. 
Per goederenstroom is er gekeken naar het gemiddelde en de spreiding van de data. De data is 
benaderd met bestaande verdelingen. 

KI Goederenstroom vanuit ontvangst 

Uit het histogram in figuur 4.6 is af te leiden dat deze de vorm heeft van een normale 
verdeling. De hypothese is daarom als volgt gesteld: 

De data komt uit een normale verdeling met het gestelde gemiddelde en standaarddeviatie. 

De hypothese is gesteld met behulp van de "Goodness-of-fit test" van Statgrapbics 5.1. De hypothese 
kon niet verworpen worden met een zekerheid van 90% of hoger. 

Goedness-of-Fit Tests for regulier 

Chi-Square Test 

Lower Upper Observed Expected 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below 29869,4 30 25,90 
29869,4 36979,5 21 25,90 
36979,5 42106,3 23 25,90 
42106,3 46487,0 21 25,90 
46487,0 50581 ,5 33 25,90 
50581 ,5 54676,1 30 25,90 
54676,1 59056,8 29 25,90 
59056,8 64183,6 24 25,90 
64183,6 71293,6 25 25,90 

above 71293,6 23 25,90 

Chi-Square = 6,28876 with 7 d.f. P-Value = 0,506465 

Estimated Kolmogorov stalistic DPLUS = 0,0348469 
Estimated Kolmogorov stalistic DMINUS = 0,0417111 
Estimated overall stalistic ON = 0,0417111 
Approximate P-Value = 0,758363 

0,65 
0,93 
0,32 
0,93 
1,95 
0,65 
0,37 
0,14 
0,03 

0,32 

EDF Stalistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0,0417111 
Anderson-Darling N2 0,38499 

0,673063 
0,386118 

>=0.10* 
0,3905* 

*lndicates that the P-Value has been compared to tables of critica! values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to delermine whether 
regulier can be adequately modeled by a normal distribution. The 
eh i-square test divides the range of regulier into nonoverlapping 
intervals and compares the number of observations in each class to the 
number expected based on the fitled distribution. The 
Kolmogorov-Smirnov test computes the maximum distance between the 
cumuialive distribution of regulier and the CDF of the fitled normal 
distribution. In this case, the maximum distance is 0,0417111 . The 
other EDF stalistics compare the empirica! distri bution tunetion to 
the fitled CDF in different ways . 

Si nee the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.1 0, we can nol reject the idea that regulier comes 
trom a normal distribution with 90% or higher confidence. 
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K2 Goederstroom uit opslag 

Uit figuur 4.7 is af te leiden dat er twee centrale gemiddelde zijn. Met een kwalitatieve 
beredenering is de dataset in twee delen gesplitst. Uit deze splitsing ontstaan twee verdeling die 
benaderd kunnen worden met een normale verdeling. Deze benadering wordt hieronder toegelicht. 

Dinsdag en Woensdag 

Uit het histogram in figuur 4.8 is af te leiden dat deze de vorm heeft van een normale verdeling. De 
hypothese is daarom als volgt gesteld: 

De data komt uit een normale verdeling met het gestelde gemiddelde en standaarddeviatie. 

De hypothese is gesteld met behulp van de "Goodness-of-fit test" van Statgraphics 5.1. De hypothese 
kon niet verworpen worden met een zekerheid van 90% of hoger. 

Goodness-of-Fit Tests for bijverdeling DiWo 

Chi-Square Test 

Upper Observed Expected Lower 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below 2168,12 5 5,71 
2168,12 2950,09 6 5,71 
2950,09 3551,72 4 5,71 
3551,72 4112,96 7 5,71 
4112,96 4714,59 7 5,71 
4714,59 5496,55 4 5,71 

above 5496,55 7 5,71 

Chi-Square = 1,99988 'Nith 4 d.f. P-Value = 0,735782 

Estimated Kolmogorov stalistic DPLUS = 0,0649552 
Estimated Kolmogorov stalistic DMINUS = 0,0804845 
Estimated overall stalistic ON = 0,0804845 
Approximate P-Value = 0,957875 

0,09 
0,01 
0,51 
0,29 
0,29 
0,51 

0,29 

EDF Stalistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0,0804845 
Anderson-Darling N2 0,227401 

0,519041 
0,231985 

>=0.1 0* 
0,8012* 

*lndicates that the P-Value has been compared to tables of critica! values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows !he results of tests run to delermine whether 
bijverdeling DiWo can be adequately modeled by a normal distribution. 
The chi-square test divides the range of bijverdeling DiWo into 
nonoverlapping intervals and compares the number of observations in 
each class to the number expected based on the fitled distribution. 
The Kolmogorov-Smirnov test computes the maximum distance between the 
cumuialive distribution of bijverdeling DiWo and the CDF of the fitled 
normal distribution. In this case, the maximum distance is 0,0804845. 
The other EDF stalistics campare the empirica! distribution function 
to the fitled CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.1 0, we can not reject the idea that bijverdeling 
DiWo comes from a normal distri bution 'Nith 90% or higher confidence. 
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Maandag en Donderdag 

Uit het histogram in figuur 4.8 is af te leiden dat deze de vorm heeft van een normale verdeling. De 
hypothese is daarom als volgt gesteld: 

De data komt uit een normale verdeling met het gestelde gemiddelde en standaarddeviatie. 

De hypothese is gesteld met behulp van de "Goodness-of-fit test" van Statgraphics 5.1. De hypothese 
kon niet verworpem worden met een zekerheid van 90% of hoger. 

Goodness-of-Fit Tests for bijverdeling MaDo 

Chi-Square Test 

Lower Upper Observed Expected 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below 18006,4 7 6,57 
18006,4 19701,8 7 6,57 
19701,8 21006,2 5 6,57 
21006,2 22223,0 8 6,57 
22223,0 23527,4 6 6,57 
23527,4 25222,8 7 6,57 

above 25222,8 6 6,57 

Chi-Square = 0,86942 with 4 d.f. P-Value = 0,928906 

Estimated Kolmogorov stalistic DPLUS = 0,0819302 
Estimated Kolmogorov stalistic DMINUS = 0,0707551 
Estimated overall stalistic ON = 0,0819302 
Approximate P-Value = 0,917001 

0,03 
0,03 
0,38 
0,31 
0,05 
0,03 

0,05 

EDF Stalistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0,0819302 
Anderson-Darling N2 0,342426 

0,565126 
0,348373 

>=0.10* 
0,4769* 

*lndicates that the P-Value has been compared to tables of critica! values 
specially constructed for fitting !he currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The Sta!Advisor 

This pane shows the results of tests run to delermine whether 
bijverdeling MaDo can be adequately modeled by a normal distribution. 
The chi-square test divides !he range of bijverdeling MaDo into 
nonoverlapping intervals and compares the number of observations in 
each class to !he number expected based on the fitled distribution. 
The Kolmogorov-Smirnov test computes !he maximum distance between !he 
cumuialive distribution of bijverdeling Ma Do and !he CDF of the fitled 
normal distribution. In this case, the maximum distance is 0,0819302. 
The other EDF stalistics campare the empirica I distribution tunetion 
to !he fitled CDF in different ways. 

Since !he smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.1 0, we can not reject the idea that bijverdeling 
Ma Do comes from a normal distribution with 90% or higher confidence. 
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K3 Goederenstroom uit retourontvangst 

Uit het histogram in figuur 4.9 is af te leiden 
verdeling. De hypothese is daarom als volgt gesteld: 

dat deze de vorm heeft van een normale 

De data komt uit een normale verdeling met het gestelde gemiddelde en standaarddeviatie. 

De hypothese is gesteld met behulp van de "Goodness-of-fit test" van Statgrapbics 5.1. De hypothese 
kon niet verworpen worden met een zekerheid van 90% of hoger. 

Goodness-of-Fit Tests for outletproducten 

Chi-Square Test 

Lower Upper Observed Expected 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below 9267,46 19 21,44 0,28 
9267,46 10778,5 22 21,44 0,01 
10778,5 11885,3 26 21,44 0,97 
11885,3 12849,8 23 21,44 0,11 
12849,8 13775,8 25 21 ,45 0,59 
13775,8 14740,3 17 21,44 0,92 
14740,3 15847,1 18 21,44 0,55 
15847,1 17358,1 21 21 ,44 0,01 
17358,1 20418,0 22 18,35 0,72 

above 20418,0 0 3,09 3,09 

Chi-Square = 7,26272 with 7 d.f. P-Value = 0,402048 

Estimated Kolmogorov stalistic DPLUS = 0,0571495 
Estimated Kolmogorov stalistic DMINUS = 0,0440484 
Estimated overall stalistic ON= 0,0571495 
Approximate P-Value = 0,554023 

EDF Stalistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0,0571495 
Anderson-Darling N2 0,769486 

0,796872 
0,772523 

>=0.10* 
0,0448* 

*lndicates that the P-Value has been compared to tables of critica! values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to delermine whether 
outletproducten can be adequately modeled by a normal distribution. 
The chi-square test divides the range of outletproducten into 
nonoverlapping intervals and compares the number of observations in 
each class to the number expected based on the fitled distribution. 
The Kolmogorov-Smirnov test computes the maximum distance between the 
cumuialive distribution of outletproducten and the CDF of the fitled 
normal distribution. In this case, the maximum distance is 0,0571495. 
The other EDF stalistics campare the empirica! distribution tunetion 
to the fitled CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.1 0, we can nol reject the idea that outletproducten 
comes from a normal distri bution with 90% or higher confidence. 
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K.4 Opslagpercentage 

Uit het histogram in figuur 4.10 is af te leiden dat deze de 
verdeling. De hypothese is daarom als volgt gesteld: 

RETAl l SERVICES 

vorm heeft van een normale 

De data komt uit een normale verdeling met het gestelde gemiddelde en standaarddeviatie. 

De hypothese is gesteld met behulp van de "Goodness-of-fit test" van Statgraphics 5.1. De hypothese 
kon niet verworpem worden met een zekerheid van 90% of hoger. 

Goodness-of-Fit Tests for Opslagpercentage 

Chi-Square Test 

Upper Observed Expected Lower 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below 0,138622 13 14,22 
0,138622 0,157221 13 14,22 
0,157221 0,170845 18 14,22 
0,170845 0,182716 17 14,22 
0,182716 0,194115 13 14,22 
0,194115 0,205986 11 14,22 
0,205986 0,21961 15 14,22 
0,21961 0,238208 12 14,22 

above 0,238208 16 14,22 

Chi-Square = 3,20328 with 6 d.f. P-Value = 0,782935 

Estimated Kolmogorov stalistic DPLUS = 0,0404599 
Estimated Kolmogorov stalistic DMINUS = 0,0403405 
Estimated overall stalistic DN = 0,0404599 
Approximate P-Value = 0,984814 

EDF Stalistic Value Modified Fonm P-Value 

0,11 
0,11 
1,00 
0,54 
0,11 
0,73 

0,04 
0,35 

0,22 

Kolmogorov-Smirnov D 0,0404599 
Anderson-Darling N2 0,234289 

0,460387 
0,235694 

>=0.10* 
0,7901* 

*lndicates that the P-Value has been compared to tables of critica! values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to delenmine whether 
Opslagpercentage can be adequately modeled by a normal distribution. 
The chi-square test divides the range of Opslagpercentage into 
nonoverlapping intervals and compares the number of observations in 
each class to the number expected based on the fitled distribution. 
The Kolmogorov-Smirnov test computes the maximum distance between the 
cumuialive distribution of Opslagpercentage and the CDF of the fitled 
normal distribution. In this case , the maximum distance is 0,0404599. 
The other EDF stalistics campare the empirica! distribution function 
to the fitled CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests perfonmed is greater 
than ar equal to 0.1 0, we can not reject the idea that 
Opslagpercentage comes from a normal distribution wilh 90% ar higher 
confidence. 
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Gemiddeld 
aantal 

aantal producten totaal aantal 
Scenario Productgroep filialen per filiaal producten 

nUIUI96 ~llUilll6 <VVI j<VVI <VVI 

MISS Etam IMissEtam 109 B2.0B5 10.157.405 
Promiss Promiss 65 35.084 2.883.464 
Totaal Regulier Etam + Promiss 174 74.948 13.040.869 

Koopjes outlet 20 143.768 2.875.361 
Peteenlage koopjes hanggoed 22% 

oraat 194,00 1~.111b.il3"_ 

Groei termïn 1 Jaar 1 jaar 1 Jaar 

Autonome groei# filialen Etam* MissEtam 2 82.086 164.172 
Autonome groei# filialen Promiss* Promiss 5 35.084 175.420 

Groei stuKslm2 nulalge tUlalen Miss Etam 0 203.148 
2%per jaar) Promiss 0 57.669 

Belgie (Promiss winkels) Promiss 50 35.084 1.754.186 

Duitsland (20% afzet van etam filiaal) Duitsland label 100 16.417 1.641.715 

3de keten (Nederland) 3de keten 30 35.064 1.052.512 

* inclusief eventuele groei internetverkopen 
•• aantal koopjes is 20% van regulier (per 140.000 stuks koopjes meer-> 1 koopjes filiaal erbij) 

groei percentage 
Afzet Groei aantal koopjes groei filialen 
perfiliaal filialen filialen .. regulier 

1 Jaar 5 Jaar 5Jaar 5Jaar 

10 1 6% 
25 1 14% 

38 3 
1.642 2 0% 

702 0 0% 
2 2 

50 3 29% 

53 -
- 100 3 57% 

103 -
30 2 17% 
32 -

gemiddeld 
aantal koopjes 
producten groei 

5Jaar Sjaar 

820.860 180.990 
877.100 193.390 

1.697.960 374.381 
1.015.741 223.959 

288.346 63.577 
1.304.087 287.536 
1.754.186 386.778 

-
1.641.715 361.979 

1.052.512 232.067 

percentage 
huidige totaal 

Totale groei regulier 

Sjaar 

1.001.850 6,3% 
1.070.490 6,7% 

2.072.341 
1.239.700 7,8% 

351.923 2,2% 
1.591.623 
2.140.964 13,5% 

2.003.694 12,6% 

1.284.578 8,1% 

____ 5!,_1% 
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APPENDIX M. GROEIALTERNATIEVEN 

M.t Autonome groei 

De autonome groei wordt als volgt omschreven: de groei van het aantal filialen van zowel 
Miss Etam als Promiss en de groei van de omzet/m2 per filiaal. Aangezien in dit project het 
productaantal van belang is zal wordt de omzet/m2 benaderd met de afzet/m2 

• De volgende 
groeiaantallen zijn gegeven: 

Miss Etam filialen 
Promiss filialen 
Afzet/m2 

2 filialen per jaar 
5 filialen per jaar 
2 %(van gemiddelde over boekjaar 2007) per jaar 

Op de bovengenoemde termijn van 5 jaar zullen er uiteindelijk 10 filialen van MissEtamen 25 filialen 
van Promiss bij komen. De afzet/m2 per filiaal zat uiteindelijk 10% hoger zijn dat het gemiddelde over 
boekjaar 2007. 

M.2 Verkoop in België 

Bij een start van de verkoop in België verwacht het management dat het een overname van een 
bestaande keten betreft. Dit houdt in dat er in één keer een bepaald aantal filialen overgenomen zal 
worden. De verwachting is dat het Promiss producten betreft. De volgende aantallen zijn gegeven: 

Promiss 
Afzet 

50 filialen 
Gelijk aan en gemiddeld Promiss filiaal 

M.3 Verkoop in Duitsland 

Ook in Duitsland is het de verwachting dat het overname betreft. Het is echt onzeker welk 
label er verkocht zal worden in Duitsland. In de volgende stukken wordt er daarom gesproken over het 
Duitsland label. De volgende aantallen zijn gegeven 

Duitsland 
Afzet 

1 00 filialen 
Gelijk aan 20% van een gemiddeld (boekjaar 2007) Etam filiaal 

M.4 Nieuw concept in Nederland 

In Nederland bestaat de kans dat er een speler in de huidige markt wordt overgenomen. Naar 
verwachting zullen de filialen van deze keten gebruikt worden om een nieuw concept te introduceren. 
Het derde label zal gebruikt worden om een nieuw doelgroep te benaderen. De volgende aantallen zijn 
gegeven: 

Derde label 
Afzet 

30 filialen 
Gelijk aan een gemiddeld Promiss filiaal. 

M.s Kwantitatieve gegevens 

Aan de hand van bovenstaande gegevens is er een analyse gedaan naar de productaantallen 
van boekjaar 2007. In appendix L is een overzicht te vinden van deze analyse. Ten aanzien van de 
verouderde producten zijn de volgende aannames gemaakt. Ten eerste zullen ook de verouderde 
producten van de verschillende alternatieven verkocht worden via outletfilialen. Ten tweede zal het 
huidige percentage verouderde producten (22%) ook gelden voor de groeialternatieven. Ten derde zal 
het aantal outletfilialen proportioneel toenemen aan de hand van de huidige gemiddelde grootte. 
Wanneer het aantal verouderde producten toeneemt met 140.000 stuks, zal er een outletfiliaal 
bijkomen. 

Afstudeerverslag A.J.Steenbakkers, Etam Groep 94 



TuI e technische universiteit eindiloven RETAI L SERVICES 

In de volgende grafieken zijn de aantallen en filialen weergegeven van zowel de huidige situatie als de 
groeialternatieven. 

18.000.000 

16.000.000 

14.000.000 

" 
12.000.000 

~ 
t; , 10.000.000 
." 

e 
c. 
;; 8.000.000 
ë 
~ 
<t 6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

Aantal producten (na 5 jaar) 

a T at aal 2007 

• Regulier totaal (ET+ffi) 

D Outlet totaal 

[] 

• Filiaal groei (B+A-) 

C Groei stuks/m2 (B+Pr) 

• Uitbreiding Belgie 

D Uitbreiding D.Jitsland 

• 3de label Nederland 

Aantal filialen (na 5 jaar) 

250,00 ..------------, 

150,00 

100,00 

50,00 

0,00 

a Totaal 2007 

• Regulier totaal (B+A-) 

D Outlet totaal 

[] 

• Fiiaal groei (B+A") 

C Groei stuks /m2 {B +Pr) 

• Uitbreiding Belgie 

D Uitbreiding D.Jitsland 

• 3de keten Nederland 

Figuur M. 1 Aantal producten (links) en filialen (rechts) huidig en alternatief 
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Cumulatief aantal producten (na 
5 jaar) 

25.000.000 

20.000.000 

• 3de keten Nederland 

0 Uitbreiding Du~sland 
15.000.000 

• Uitbreiding Belgie 

lll Groei stuks /m2 (Er+Pr) 

10.000.000 
• Rliaal groei (B+Pr) 

o Outlet totaal 

• Regufler totaal (B+Pr) 

5.000.000 

450 
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350 
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<::: 

.S! 
250 ~ 
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200 ë 
"' <t 
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50 

Cumulatief aantal filialen 
(na 5 jaar) 

• 3de keten Nederland 

o Uitbreiding Duitsland 

• U~breiding Belgie 

0 groei stuks/m2 (B+Pr) 

• Filiaal groei (B+Pr) 

0 Outlet totaal 

• Regulier totaal (B+Pr) 

Figuur M.2 Cumulatief aantal producten (links) en filialen (rechts) huidige en alternatief. 
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APPENIDX N. GROEISCENARIOS 
In deze appendix is een overzicht gegeven van de verschillende groeiscenario ' s en bijbehorende 
dagaantallen. Ten aanzien van de dagaantallen zijn er twee dagscenario' s samengesteld, namelijk één 
gemiddelde en één extreme. Het gemiddelde dagscenario geeft de gemiddelde aantallen per 
goederenstroom per groeiscenario. Het extreme dagscenario geeft alle extreme waardes van de 
goederenstromen per groeiscenario. Aangezien de dagaantallen benaderd kunnen worden door een 
normale verdeling met een gemiddelde en een standaarddeviatie zijn de extreme waarde per 
goederenstroom en opslagpercentage gelijk gesteld aan de kans dan 99% van de waarde onder de 
genomen waarde ligt. Aangezien de totale sorteertijd afhankelijk is van drie goederenstromen en het 
opslagpercentages is de kans dat de sorteertijd onder de extreme waarde ligt 96% (=0,994

) . 

De spreiding van het opslagpercentage is van invloed op de bruto-netto verhouding. In de cijfers is er 
rekening gehouden met een netto-aantal (werkelijk verdeeld naar de filialen). Afhankelijk van het 
genomen opslagpercentage is het bruto-aantal (totaal gesorteerd uit opslag) bepaald. Wanneer het 
opslag percentage hoger is dan gemiddeld moeten er dus meer bruto producten gesorteerd worden om 
het gestelde netto aantal te halen. Op basis van de normale verdeling van het opslagpercentage is ook 
hiervan een waarde gesteld waarbij 99% van de waarden onder de gestelde waarde ligt. 

De volgende verschillende groeiscenario's zijn opgesteld en genummerd. 

Scenario 
combinatie 

0 
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De volgende totale jaar aantallen zijn per groeialternatief gegeven. 

Jaaraantallen groei alternatieven 

Uit 
ontvangst Uit ontvangst 

Goederenstroom (bruto) (netto) Uit opslag Uit retour totaal 

Groeialternatief 

Huidig totaal 13.040.869 10.563.104 2.477.765 2.738.582 15.779.451 

Autonome groei 3.002.047 2.431 .658 570.389 630.430 3.632.477 

Uitbreiding Belgie 1.754.186 1.420.891 333.295 368.379 2.122.565 

Uitbreiding Duitsland 1.641.715 1.329.789 311 .926 344.760 1.986.475 

3de keten Nederland 1.052.512 852.535 199.977 221.028 1.273.540 
Tabel. N.2 Jaaraantallen groet-alternatteven. 

Resulterend uit de bovenstaande jaarcijfers zijn de volgende gemiddelde dagaantallen per 
groeialternatief berekend op basis van 4 en 5 maal per week aanleveren. 

5 dagen Gemiddeldes groei-alternatieven 
Uit ontvangst Uit ontvangst Uit opslag Uit opolsag Uit opslag 

(netto) (bruto) gemiddeld DiWo Ma Do Uit retour 

Huidig 1.1 50.157 40.627 9.530 2.686 17.165 10.533 

Autonoom 1.1 11 .546 9.353 2.194 618 3.951 2.425 

BelgieiJ 6.747 5.465 1.282 361 2.309 1.417 

Duitsland 1.1 6.314 5.115 1.200 338 2.161 1.326 

3de keten 1.1 4.048 3.279 769 217 1.385 850 

Tabel N. 2. Gemiddeldes per groeialternatief bij aanleverfrequentie van 5 maal per week 
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4 dagen Gemiddeldes groei-alternatieven 
Uit ontvangst Uit ontvangst Uit opslag Uit opolsag Uit opslag 

(netto) (bruto) gemiddeld DiWo Ma Do Uit retour 

Huidig 1.1 62.696 50.784 11 .912 3.357 21.456 13.166 

Autonoom IJ 14.433 11.691 2.742 773 4.939 3.031 

Belgie 1.1 8.434 6.831 1.602 452 2.886 1.771 

Duitsland IJ 7.893 6.393 1.500 423 2.701 1.658 

3de keten IJ 5.060 4.099 961 271 1.732 1.063 

Tabel N.3. Gemiddeldes per groeialternatief bij aanleverfrequentie van 4 maal per week 

N.2 Simulatieruns 

Op basis van bovenstaande cijfers en de ontwerpen zijn is er per scenariocombinatie en gemiddelde 
dag en een extreme dag (worst-case) gesimuleerd. In de volgende tabellen zijn de aantallen te vinden 
die zijn gebruikt bij de simulatie. Ook zijn in de tabellen de benodigde sorteertijden gegeven. 

N.2.1 Dagscenario's 

Bij een aanleverfrequentie van 5 maal per week zijn de volgende cijfers berekend. 

Scen,~rio '15 dac en transoortl I Totooi 

Uit ontvang•! lUit o ntvangst (nl!tto) I"" op•lag gemiddeld I"" opols og OIWo I"" op•lag MaDe utt .. tour 

{bruto! [b'"to netto 
11950732! 0.460674151 0.156: 1385! 0.2524375: 

[gemiddelde 50151 406: 9530 268E '165 70220 6069( 
i i l 0 12981 268: 2659 

[99% niv"u 108962 70825 556< 23408 149088 10951 

I 

I 1686 366: 3629 
99% niv"u 14870< 96656 75" 1945 2034 63 1514 " 

I 

' ' 

i i ! 0 16: 351 3486 
99% niv"u 1428: 9284 5 729< 30685 1954 4 ' 145441 

I' 
~ 16>38 

I 
i' 0 

19% niveau 15749E '04' 24 215495 1603< 

I 
I 

[88% mv"u 156556 '995 3 3632J 2402" Worst-<"" 214209 1;Q4" 

i Î !O' "" [99% niveau 17 111288 8743 36781' 234264 
. ' .. 

Tabel N.4 Dagscenano s biJ aanleverfrequentie van 5 maal per week 
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Bij een aanlever frequentie van 4 maal per week zijn de volgende cijfers berekend. 

icenario 14 daoen totaal 

[Uit ontvang•t [Uit ontvang•! (netto) [U• ops lag gemiddeld [Uit opslag DIWo [U• op• lag MaDo Uitretour 

[(bruto) bruto netto 
i 0,31950732< 0 ,460674151 0,156333851 0,25,.37531 

öoen" i > oomb>nat>e (4 dageo tca nspo 
i I 

' 0 162< 1541 l354 33; 

199% nivea u 13620l 88531 6955 -~ ~89! , I 

" 19961 190 41 26 40" 
199% niveau 16755< 10891 8550 _3~5 25705 229260 7Q616 

, 
4571 45: 

, 120821 
i I 

2091 4545 450 
199% nivea u 18470l 120051 9430 3_9670 28340 2527: 1880o 

, 
20 4391 4357 

l""""'ve~- ·~51 
i I 

2418E 230 500C 4954 
199% niveau 203024 131965 10368 4361 31151 270,., 206731 

, 

[99% n>V_.,,u 1968o 127965 = 26_9"., . 200465 
i I 

" 2331 481 47< 
199% mveau 195695 12720l _,.., . 4204Q 3002_7 2677_6> 199268 

, 
24: 527 5223 

199% mveau 140' 13911 10929 4597~ 3283_11 292810 217924 

Tabel N.S Dagscenario 's bij """"'t:'•v•rfrv"1wv '"v van 4 maal per week 

De ontwerpen voor de scenariocombinatie worden in twee delen besproken. In het eerste deel is de 
huidige situatie en het minimale groeiscenario besproken. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
resultaten voor het huidige systeem en voor ontwerp deel I. In het tweede deel worden de 2 opties 
voor de resterende scenariocombinatie vergeleken 

N.2.2 Huidige situatie en minimaal groeiscenario 

Bij een aanleverfrequentie van 5 maal per week zijn de volgende sorteertijden gesimuleerd. 

Tabel N. 6. Simulatietijden dagscenario 's 0/1 (5 maal per week) 
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In de volgende grafieken zijn de verschillende sorteertijden weergegeven. Ook de sorteertijd 
behorende bij de gewenste situatie (8 uur) is weergegeven. De sorteertijden van zowel het gemiddelde 
als de worstcase dagscenario is gegeven. 

Sorteertijd (gemiddelde) 
--H.Jidige systeem, 

Sorteertijd (Worst case) 
-Huidige systeem, 

goederenstroom u~ goederenstroom uit 
ontvangst +opslag ontvangst+ opslag 

9,000 14,000 

8,000 
--H.Jidige systeem, ale - Huidige systeem, aRe 

goederenstromen 12,000 goederenstromen 

7,000 
10,000 

6,000 

ë 
Ontwerp dee11, 

ë 
Ontwerp deel1 , 

i 5,000 goederenstromen uit e 8,000 goederenstromen uit 
cnvangst + opslag 2. cnvangst + opslag 

" 4,000 " 6,000 
~ i= 

3,000 Ontwerp dee11, a~ Ontwerp deel1 , alle 
goederenstromen 4,000 goederenstromen 

2,000 

1,000 
2,000 

--Ontw erp deel1 , alle -ontwerp deel1, alle 
0,000 goederenstromen 0,000 goederenstromen 

(retourontvangst via (retourontvangst via 

Scenario com binatle 
pre-sorter) 

Scenario combinatie 
pre-sorter) 

--Gew enste niveau - Gew enste niveau 

Figuur N. 1 Sorteertijden dagscenario's 011 (Smaal per week) 

Bij een aanleverfrequentie van de 4 maal per week zijn de volgende sorteertijden gesimuleerd. 

Tabel N. 7. Simulatietijden dagscenario 's 0/1 (4 maal per week) 

In de volgende grafieken zijn de verschillende sorteertijden weergegeven. Ook de sorteertijd 
behorende bij de gewenste situatie (8 uur) is weergegeven. De sorteertijden van zowel het gemiddelde 
als de worstcase dagscenario is gegeven. 
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Sorteertijd (gemiddelde) 

Scenario combinatie 

-Huidige systeem 
goederenstroom uit 
ontvangst + opslag 

goederenstromen 

Ontwerp deel1, 
goederenstromen uit 
cnvangst + opslag 

Ontwerp deel1, afte 
goederenstromen 

-ontwerp deel1, alle 
goederenstromen 
(retourontvangst via 
pre-sorter) 

-Gewenste niveau 

Figuur .2 Sorteertijden dagscenario 's 0/1 (4 maal per week) 

L.2.3 Scenariocombinaties 2 tlm 8 

Sorteertijd (Worst case) 

18,000 

16,000 

14,000 

12,000 

ê 10,000 i 
." 

i= 
8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0,000 

Scenariocombinatie 

RETAJ L SERVICES 

-1-llidige systeem, 
goederenstroom uit 
ontvangst+ opslag 

goederenstromen 

Ontwerp deel1 , 
goederenstromen uit 
cnvangst +opslag 

Ontwerp deel1, ane 
goederenstromen 

-Ontwerp deel1, alle 
goederenstromen 
(retourontvangst via 
pre-sorter) 

-Gewenste niveau 

In de volgende tabellen en grafieken zijn de gesimuleerde tijden van de verschillen 
dagscenario's en scenariocombinaties gegeven. Zoals aangenomen is de tijd die benodigd is voor 
wisselen van waves 2 uur. Daarnaast zijn de verschillende indelingen bij de optie van 2 waves niet in 
acht genomen omdat het aantal van scenario gelijk blijft bij verschillende indelingen. 

In de volgende grafieken zijn de verschillend sorteertijden weergegeven. Ook de sorteertijd behorende 
bij de gewenste situatie (8 uur) is weergegeven. De sorteertijden van zowel de gemiddelde als de worst 
case dagscenario is gegeven. 
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Sorteertijd (gemiddelde) 

1a 

9 

8 

7 

'2 6 
f! 
2. 5 
"'0 
=~ 4 1-

3 

2 

a 

2 3 4 5 6 7 8 

Scenario combinatie 

Sorteertijd (Worst case) 

16 

14 

12 

'2 1a 

f! 
2. 8 
"'0 
:::-
1- 6 

4 

2 

a 

2 3 4 5 6 7 8 

Scenario combinatie 

RETAl L SEHVlCES 

--2 waves , goederensirarren u~ 
ontvangst+ opslag 

--2 waves , alle goederenstrorren 
( retourontvangst via pre-sorter) 

4de sorteergebied, goederensirarren 
u~ ontvangst+ opslag 

4de sorteergebied, alle 
goederensirarren 

-4de sorteergebied, alle 
goederensirarren ( retourontvangst 
via pre-sorter) 

-gewenste niveau 

-2 waves, goederenstrorren u~ 
ontvangst + opslag 

- 2 waves , alle goederensirarren 

-2 waves , alle goederensirarren 
( retourontvangst via pre-sorter) 

4de sorteergebied, goederensirarren 
u~ ontvangst+ opslag 

4de sorteergebied, alle 
goederensirarren 

-4de sorteergebied, alle 
goederensirarren (retourontvangst 
via pre-sorter) 

-gewenste niveau 

.Figuur N.3 Sorteertijden dagscenario 's 2.18 (5 maal per week) (gemiddelde en worstcase) 
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Bij een aanleverfrequentie van 4 maal per week zijn de volgende tijden berekend. 
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In de volgende grafieken zijn de verschillend sorteertijden weergegeven. Ook de sorteertijd behorende 
bij de gewenste situatie (8 uur) is weergegeven. De sorteertijden van zowel de gemiddelde als de 
worstcase dag scenario is gegeven. 
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Scenario combinatie 

Sorteertijd (Worst case) 

4 5 6 7 8 

Scenario combinatie 

-2 waves, goederenstrorren urt 
ontvangst+ opslag 

- 2 waves, alle goederenstrorren 

-2 waves, alle goederenstrorren 
( retourontvangst via pre-sorter) 

4de sorteergebied, goederenstrorren 
urt ontvangst+ opslag 

4de sorteergebied, alle 
goederenstromen 

-4de sorteergebied, alle 
goederenstromen (retourontvangst 
via pre-sorter) 

-gewenste niveau 

- 2 waves, goederenstrorren uit 
ontvangst+ opslag 

- 2 waves, alle goederenstrorren 

-2 waves, alle goederenstrorren 
(retourontvangst via pre-sorter) 

4de sorteergebied, goederenstrorren 
urt ontvangst+ opslag 

4de sorteergebied, alle 
goederenstromen 

-4de sorteergebied, alle 
goederenstrorren (retourontvangst 
via pre-sorter) 

-gewenste niveau 

Figuur N.4 Sorteertijden dagscenario's 218 (4 maal per week) (gemiddelde en worstcase) 
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APPENDIX 0. TwEE WAVES INDELING 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de mogelijke samenstellingen van de waves onder 
de aanname dat productbatches niet gesplitst worden. 

Scenariocombinatie Wave 1 Eindbestemmingen Wave2 Eindbestemmingen 

2 Miss Etam (NL) 119 Promiss 90 
(NL+BE) 

3 (optie 1) Miss Etam 119 Promiss + 190 
Duitsland 

3 {optie 2) Miss Etam + 219 Promiss 90 
Duitsland 

4 (optie 1) Miss Etam + 3d' 149 Promiss 90 
keten 

4 (optie 2) Miss Etam 119 Promiss + 3d' 120 
keten 

5 (optie 1) Miss Etam 119 Promiss 240 
(NL+BE) + 
Duitsland 

5 (optie 2) Miss Etam + 219 Promiss 140 
Duitsland (NL+BE) 

6 (optie 1) Miss Etam + 3d' 149 Promiss 140 
keten (NL+BE) 

6 (optie 2) Miss Etam 119 Promiss 170 
(NL +BE) + 3d' 

keten 

7 (optie 1) Miss Etam + 3d' 149 Promiss + 190 
keten Duitsland 

7 (optie 2) Miss Etam + 219 Promiss + 3d' 120 
Duitsland keten 

8 Miss Etam + 219 Promiss 140 
Duitsland (NL+BE) 

Tabel 0 . 1. lnde/mg twee waves 
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APPENDIX P. WAVE STRATEGIE 

In deze appendix zal het begrip "wave" toegelicht worden. Een wave staat voor een bepaalde 
hoeveelheid orders (filiaalorders) die parallel tegelijkertijd worden samengesteld. Een wave kan dus 
meerdere orders bevatten. Wanneer een aantal orders binnen een bepaald tijdstip gereed dienen te zijn, 
kan men besluiten deze order voor order af te werken of in stappen van meerdere orders tegelijk. Elke 
stap in dit proces is een wave. 

De filiaalorders worden per leverdag verwerkt. Wanneer er een levering voor dag N+ 1 gepland staat 
worden deze orders op dag N samengesteld. Momenteel worden deze filiaalorders per artikel en per 
levering in één wave verwerkt. Een andere optie is om de filiaalorders in meerdere waves samen te 
stellen, bijvoorbeeld op geografisch gebied. De redenen waarom men de orders in één wave samenstelt 
zijn hieronder gegeven. Doordat men in één wave alle filiaalorders samenstelt, worden deze orders 
batchgewijs afgewerkt Dit houdt 1n dat een artikelbatch in één keer wordt verdeeld over de 
verschillende eindbestemming en opslaglocaties. De invoer van de productbatches vanuit het 
ontvangstgebied naar het sorteersysteem vindt handmatig plaats. Deze batches worden zogenaamd 
"gepiekt" uit het ontvangst gebied en ingevoerd in het sorteersysteem. Omdat men dus batchgewijs 
piekt is de benodigde piektijd geminimaliseerd. Wanneer men in meerdere waves zou werken, zouden 
de batches kleiner worden en het piekproces complexer. 

Momenteel heeft men de capaciteit om alle orders in één wave samen te stellen. Wanneer men in 
meerdere waves zou werken zou op basis van bovenstaande aspecten de benodigde tijd voor 
ordersamenstelling toenemen. Het werken in één wave levert dus de kortste verwerkingstijd op. 
Aangezien een gedeelte van de arbeidsuren direct verbonden is aan deze verwerkingstijd, zijn ook de 
kosten hiervan minimaal. Zolang de capaciteit van het DC het toestaat is het voordelig om in één wave 
de orders samen te stellen. Een tweede reden voor de ordersamenstelling in één wave is de afstemming 
met het transport. Omdat deze nooit meer dan één keer per dag leveren is het ook niet nodig om 
meerdere waves per dag uit te voeren. De gewenste doorlooptijd van de orders is één dag. 

Afstudeerverslag A.J.Steenbakkers, Etam Groep 106 


