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Abstract 
HEMA DC Lage Weide is preparing a large automation project. To make 
answering the unsolved design questions for the project team possible, a 
database with design data is developed. With help of this database a picking 
area fora particular goods flow is designed. 
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Management Samenvatting 

HEMA 

Luke Verhagen 

HEMA B.V. is een warenhuis dat onderdeel uitmaakt van Koninklijke Vendex KBB. 
HEMA voert een breed en ondiep assortiment met daarin huishoudelijke artikelen, 
voedingsmiddelen en mode. HEMA heeft in totaal 345 winkels. In Amsterdam
Zuidoost is het hoofdkantoor, van hieruit wordt de organisatie centraal aangestuurd. 
In Utrecht bevindt zich Distributiecentrum (DC) Lage Weide waar alle non-food 
artikelen gedistribueerd worden. De non-food artikelen zijn opgedeeld in Pull- en in 
Pushartikelen. De processen op DC Lage Weide zijn het ontvangen, opslaan, pieken, 
en voor de winkel verzendklaar maken van de goederen en deze in de 
wissellaadbakken laden. 
Het DC bereidt een groot automatiseringsproject voor. Dit is project Sophia. Met dit 
project zal de verwerking van de Pushgoederenstroom geoptimaliseerd worden. 

Opdrachtbeschrijving 
De afstudeeropdracht bestaat uit twee delen, te weten: 

1. Onderzoek welke gegevens van de goederenstromen voor het Sophia project 
relevant zijn. Met deze gegevens moeten de huidige vraagstukken en de 
vraagstukken die nog kunnen gaan spelen rond de inrichting en de besturing 
van het nieuwe DC beantwoord kunnen worden. Verzamel deze gegevens in 
een zogenaamde Designbase. De gegevens worden daarin dusdanig 
gestructureerd dat ze voor de verschillende onderdelen van het project 
gebruikt kunnen worden. 

2. Onderzoek en beschrijf de optimale methode voor het pieken van de 
volumineuze Pushgoederen als onderdeel van het project Sophia. 

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn meer gegevens nodig over de 
goederenstroom waarvoor de alternatieve methodes nodig zouden zijn. Deze 
gegevens worden achterhaald via de vraagstelling van deel 1. 

Push goederenstroom 
Huidige situatie 
De goederenstroom Push-artikelen wordt grotendeels in de tweede vestiging van het 
DC gepiekt. Hier zijn alleen manuele orderverzamel technieken in gebruik. Dit zijn de 
Unit-methode, de Volumestraat, de Actiestraat, Palletverdelingen en 
Displayverdelingen. De Unit-methode is de standaard methode. De andere methodes 
worden ingezet voor volumineuze artikelen. De eigenschappen van deze methoden 
staan in het overzicht hieronder kort samen evat. 

Volumestraat str 
str 

Cross d 
Cross doek 

Overzicht pickmethoden Push-artikelen 

Situatie na project Sophia 
Het Sophia-concept voorziet in een viertal orderverzamel methodes te weten: 
1. Pick to light; van krat in krat (tote to tote) 
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2. Pick to light van pallet in krat (pallet to tote) 
3. RF van pallet in rolcontainer (Car Picking System, CPS) 

4. Conventioneel Palletverdelingen (Crossdock) 
Display-verdelingen (Crossdock) 
Volumegebied 

Van 'krat in krat' en van 'pallet in krat' pieken zal in een geautomatiseerde omgeving 
plaatsvinden. De aan- en afvoer van kratten en pallets waarvan gepiekt zal worden 
vindt geheel automatisch plaats. Dit geldt ook voor de aan- en afvoer van de kratten 
waarin gepiekt moet worden . De pickers zullen door middel van pick-to-light gestuurd 
worden. 
Bij het CPS zullen de orderverzamelaars op een voertuig met 3 rolcontainers langs 
de als picklocatie opgestelde pallets gaan. De pallets staan opgesteld op 
doorrolstellingen met 2 palletplaatsen. 
De conventionele methodes zijn het crossdock distribueren van pallets en een 
eventueel manueel gebied voor de volumineuze artikelen. 

Design base 
Voor de Designbase is eerst achterhaald welke gegevens er precies in verzameld 
moesten worden . Hiervoor zijn interviews gehouden met de verschillende leden van 
het projectteam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van project Sophia. 
Uit de vraagstukken die uit de interviews naar voren zijn gekomen is achterhaald 
welke primaire gegevens verzameld moeten worden. Van deze primaire gegevens is 
bepaald wat het belang is voor het project Sophia. Vervolgens is een datamodel 
ontwikkeld en is in de organisatie gezocht naar de benodigde informatie. Het grootste 
deel van de benodigde informatie werd reeds verzameld voor de implementatie van 
SAP BW. 
De meest ideale uitvoering voor de Designbase is om hem in SAP BW te bouwen. 
Op deze manier kunnen de gegevens direct uit de bron gehaald worden, kan 
eenvoudig een geschiedenis opgebouwd worden en kunnen de grote hoeveelheden 
benodigde informatie opgeslagen en gebruikt worden. Dit database programma 
wordt in het hele HEMA concern ingevoerd. De gebruikers van de Designbase zijn 
daarom al gewend aan het gebruik van het programma. 

Volumineuze artikelen 
Goederenstroom 
De artikelen waarvan de transportverpakking niet in het krat voor de 
geautomatiseerde pickgebieden past zullen na project Sophia in het CPS of in het 
volumegebied gepiekt worden. De artikelen die in het volumegebied gepiekt zullen 
worden, worden op grote aantallen pallets aan het pickfront aangeboden. De grens 
hiervoor wordt gesteld bij artikelen die op meer dan 40 pallets aan het pickfront 
aangeleverd worden. Deze worden bij de volumineuze artikelen gerekend. In de 
figuur staan enkele e evens over deze oederenstroom. 

Ken etallen volumineuze oedernstroom waarde 
Ge eld aant 834,32 
Gemiddeld aant 10,80 
Gemiddeld aant . week 71,97 
Gemiddelde me . week 40,96 
Gemiddeld aant 16869,92 

kengetallen van de volumineuze goederenstroom 
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Werktempo 
De pickgebieden moeten dusdanig ingericht worden dat het tempo dat op de 
expeditie gebruikt wordt bijgehouden kan worden. Op die manier kunnen de buffers 
met gepickte goederen geminimaliseerd worden. Het tempo dat aangehouden moet 
worden is 14,7 vestigingen per uur. 

Beslisboom 
Door het gebruik van een beslisboom is het aantal mogelijke oplossingsrichtingen 
teruggebracht tot 3. Met de beslisboom zijn de eigenschappen waaraan de mogelijke 
oplossingen zeker moeten voldoen uitgezocht. 

+ 
1 pid<sper 

order 
(pid<-ll><lldef) 

• 
1 Olderper 

leur 
(slridorder 

plcki,g) 

• 

1 - • MNnlera 
ordel'I PIi' l0Ut 
(bitch i:iclq) 

• 
Dadicalad 
slcQge 

1 

picbyllllm 

1 

• 
Mam.1ti. 
ayllllllln 

1 

1~ 1 
+ 

m••••-• 
piekert per 

ordef 
,.~"'""'"'"' 

Drager naar dll 
goederen Beslisboom oplossingsrichtingen 

• GeautomalilNI 
erde 

l)'ltlmln 

Met de volgende criteria zijn de verschillende stappen in de beslisboom onderbouwd: 
Productbeschikbaarheid: boven de 95% 
Investeringsniveau: onder de €100.000,-
lnzet personeel: flexibel, maar moet geminimaliseerd worden 
Ruimte besparing: benutting opslaglocaties 
Beschikbare ruimte: de oplossing moet op de beschikbare ruimte passen 
Indeling beschikbare ruimte: behoud palletstellingen 
Productiviteit pickgebied: het tempo van de laadploeg moet aangehouden 
kunnen worden 
Goederenstroom: grote aantallen volumineuze artikelen 
Assortiment flexibiliteit: grote verschillen te verwerken artikelen 

Mogelijke oplossingen 
De drie mogelijke oplossingen voor het volumegebied zijn: 

Optie 1: Lange doorrolstellingen in Hal 6 
Optie 2: Pickstraat met korte doorrolstellingen in een Hal 
Optie 3: Pieken en aanvoeren in een gang 
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Optie 1 
Bij de eerste optie worden doorrolstellingen met minimaal 10 palletplaatsen erop in 
Hal 6 opgesteld . Aan de hoge zijde voeren de heftrucks de voorraadpallets aan. Aan 
de lage zijde pieken de orderverzamelaars langs de uiteinden van de stellingen. Op 
elke doorrolstelling wordt één artikelnummer gezet. 

Voordelen : 
Ontkoppeld aanvoer- en pickproces 
Compact pickfront beperkt de loopafstanden van de pickers 
Fysieke scheiding van het aanvoer- en pickproces verlaagt de kans op 
ongevallen 
Random opslag is mogelijk, dit verhoogt de benutting van de voorraadlocaties 
De aanvoer kan uitgesteld worden totdat de een van de doorrolstellingen 
bijna leeggepickt is 

Nadelen: 

Optie 2 

Een deel van Hal 6 wordt bezet. Deze hal heeft een erg gunstige ligging 
waardoor de locatie kostbaar genoemd kan worden 
De investeringskosten voor de doorrolstellingen 
De extra afstand die de aanvoertrucks moeten overbruggen 
Het aantal doorrolstellingen bepaalt het aantal artikelnummers dat in het 
volumegebied gezet kan worden, de flexibiliteit is daarom beperkt. 

De tweede optie lijkt erg op de eerste. Het verschil is dat er op elk van de opgestelde 
doorrolstellingen 2 palletplaatsen zijn. Deze doorrolstellingen worden in een pickgang 
in één van de hallen 1-4 geplaatst. In de gang waar de doorrolstellingen het laagst 
zijn wordt er van de pallets gepiekt. In de gang waar de doorrolstellingen het hoogst 
zijn worden de voorraadpallets aangevoerd. 

Voordelen 
Ontkoppeld aanvoer- en pickproces, de ontkoppeling is iets lager dan bij optie 
1 omdat er minder lang gewacht kan worden met aanvoeren 
Compact pickfront beperkt de loopafstanden van de pickers, dit pickfront is 
iets minder compact dan dat van optie 1 omdat door de mindere ontkoppeling 
enkele artikelnummers op 2 doorrolstellingen gelegd moeten worden. 
Fysieke scheiding van het aanvoer- en pickproces verlaagt de kans op 
ongevallen 
Random opslag is mogelijk, dit verhoogt de benutting van de voorraadlocaties 
Door een ruim aantal doorrolstellingen te plaatsen, blijft het pickgebied 
flexibel. Artikelen die niet goed op een doorrolstelling passen, kunnen op een 
palletlocatie zonder doorrolstelling geplaatst worden. 

Nadelen 
- Als er gepiekt wordt, moet gelijktijdig ook aangevoerd worden. Als dit niet 

gebeurd krijgt het pickgebied leegstand 

Optie 3 
Voor de derde optie worden meerdere gangen gebruikt om in te pieken. Elk 
artikelnummer wordt aan slechts één zijde van een gang gelegd. In elke gang liggen 
dus 2 verschillende artikelnummers. De afstand tussen 2 verschillende 
artikelnummers is zodoende de oversteek van een gang. Om te voorkomen dat de 
orderverzamelaars door leegstand van de picklocaties erg ver de gang in moeten 
lopen, brengen heftrucks in de pauzes voorraadpallets naar de kopse kant van de 
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gang. Als de orderverzamelaars aan het werk zijn bij de eerste pickposities vullen de 
heftrucks de pickposities naast degene die tijdens de pauze gevuld zijn. 

Voordelen 
Er hoeven geen hulpmiddelen aangeschaft te worden 
Het aantal artikelen dat gepiekt moet worden kan eenvoudig gevarieerd 
worden door meer of minder gangen te gebruiken 

- Veiligheid 
De artikelen worden van grondlocaties gepiekt. Ook pallets die niet op 
doorrolstellingen kunnen staan kunnen op alle picklocaties gezet worden . 

Nadelen 
De orderverzamelaars moeten langere afstanden afleggen 
De heftrucks rijden op de orderverzamelaars af, dit verhoogt de kans op 
aanrijdingen 
De voorraadpallets moeten dedicated opgeslagen worden. Hierdoor kunnen 
de voorraadlocaties minder goed benut worden. 

- Tijdens de pauzes moet met meerdere heftrucks aangevoerd worden om het 
pickfront op tijd aangevuld te hebben. 

Conclusie volumineuze artikelen 
De drie opties zijn op 10 criteria vergeleken. Deze criteria zijn gerangschikt op 
volgorde van belangrijkheid: 

- ARBO 
- Afstanden 

Flexibiliteit 
Ontkoppeling 
Benutting van de opslaglocaties 
Kostbaarheid van de locatie 
1 nvesteringsniveau 
Aanvoer uitstellen 
Voorbereiding 
Overzicht op de werkplek 

De optie met de korte doorrolstellingen in een hal komt het beste uit de beoordeling. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de even goede of betere scores op de 
belangrijkste 6 criteria als de andere 2 opties. 

De optie met de lange doorrolstellingen komt als tweede uit de beoordeling. Het 
voordeel van het uitstellen van de aanvoer weegt niet op tegen een gebrek aan 
flexibiliteit en het gebruik van een kostbare locatie. De ontkoppeling van het aanvoer
en pickproces blijkt niet beter te worden door doorrolstellingen met meer dan 2 
palletlocaties te gebruiken. 

De optie waarbij het pick- en aanvoerproces in dezelfde gang plaatsvinden scoort het 
slechtste. De voornaamste redenen hiervoor zijn de lage score op ARBO, Afstanden, 
ontkoppeling en Benutting van de opslaglocaties. Dit waren 4 van de 5 belangrijkste 
criteria. 

Het advies luidt om een oplossingsrichting met de korte doorrolstellingen in een hal 
toe te passen. Deze doorrolstellingen hebben 2 palletplaatsen en passen onder de 
palletstellingen. 
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1. Inleiding 
In deze inleiding wordt de opbouw van het afstudeerverslag beschreven. 
Binnen het Distributiecentrum Lage Weide is een rijk vakjargon in gebruik. In 
bijlage 1 is daarom een begrippenlijst opgenomen. 

Opbouw verslag 
In de figuur onderaan deze pagina is de opbouw van het verslag 
weergegeven. In hoofdstuk 2 is de bedrijfsbeschrijving van de HEMA en het 
DC Lage Weide beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de aanleiding voor de afstudeeropdracht en de initiële 
opdrachtbeschrijving gegeven. De opdracht voor deze afstudeeropdracht 
bestaat uit 2 delen. 

Aan de hand van de initiële opdrachtbeschrijving is het gebied en de context 
waarin de opdracht zich afspeelt verder onderzocht. In hoofdstuk 4 staan de 
processen waarmee de Push stroom momenteel en in de toekomst verwerkt 
wordt beschreven. 

Het inzicht wat opgedaan is over de context van de opdracht resulteert in de 
uiteindelijke opdrachtbeschrijving. De uiteindelijke opdracht en zijn afbakening 
staan gegeven in hoofdstuk 5. 

De uiteindelijke opdracht was tweeledig : in hoofdstuk 6 staat het deel dat 
gericht is op de bouw van een database met ontwerpgegevens, in hoofdstuk 7 
staat het deel dat gericht is op de volumineuze goederenstroom. 

Hoofdstuk 6 en 7 resulteren in de conclusie in hoofdstuk 8. Het verslag wordt 
afgesloten met een aantal aanbevelingen in hoofdstuk 9. 

Hoofdstuk 2 
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opdracht
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2. Bedrijfsbeschrijving 

2. 1. Geschiedenis 

Luke Verhagen 

Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam opende haar eerste 2 
winkels in 1926. Opvallend waren in die tijd het systeem van eenheidsprijzen 
en het feit dat de klant zonder verplichting tot kopen door de winkel mocht 
bewegen. HEMA voerde een beperkt aanbod van huishoudelijke artikelen, 
voedingswaren en mode voor 10, 25 of 50 cent. De doelgroep in die tijd was 
de minder bedeelden. In de jaren 50 is HEMA de eerste franchise 
onderneming van Nederland. In de jaren zestig en zeventig breidt de interne 
kwaliteitsbewaking zich uit. Vormgeving en verpakking worden nu ook 
belangrijk en HEMA wordt een merk. In de jaren tachtig kiest HEMA voor een 
trendy gezicht: basic en eigentijds. Begin jaren negentig opent HEMA de 
eerste winkels in België. En eind jaren negentig de eerste 3 winkels in 
Duitsland. 

2.2. Organisatie 
De HEMA is onderdeel van Koninklijke Vendex KBB: de grootste Nederlandse 
non-food detailhandelonderneming. Vendex KBB exploiteert twaalf 
winkelformules met in totaal ruim 40.000 medewerkers, bijna 1.700 vestingen 
in 7 landen en een netto omzet van circa 4, 1 miljard in 2004. In juli 2004 is het 
concern overgenomen door VDXK Acquisitions B.V.. Het aandeel Vendex 
KBB is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het organogram van Vendex 
KBB is opgenomen in bijlage 2 

HEMA heeft 295 winkels in Nederland, 47 winkels in Belgie en 3 winkels in 
Duitsland. Dit zijn zowel eigen vestigingen als franchise ondernemingen. In 
Utrecht bevindt zich het DC en in Amsterdam-Zuidoost wordt de organisatie 
centraal aangestuurd. Hema heeft circa 10.000 medewerkers. Op DC Lage 
Weide werken ongeveer 540 medewerkers. De organogrammen van HEMA 
en het DC zijn in bijlage 3 en 4 opgenomen. 

2.3. Assortiment 
De HEMA voert sinds de tweede wereldoorlog geen eenheidsprijzen meer, 
maar nog steeds biedt HEMA een vast assortiment aan tegen lage prijzen met 
een hoge prijs/kwaliteit verhouding. De doelgroep is: vrouwen tussen de 25 en 
50 jaar en zij met deze levensopvatting. 

HEMA voert een breed en ondiep assortiment met daarin huishoude~lijke 
artikelen, voedingsmiddelen en mode. Sinds de start in 1926 vormt de 
combinatie van lage prijzen, goede kwaliteit en unieke stijl de basis. Het 
assortiment ontwikkelt HEMA zelf in samenwerking met haar leveranciers en 
het wordt aangeboden onder eigen merknaam. De missie luidt: 'Wij staan 
voor verrassend eenvoudige oplossingen voor zoveel mogelijk mensen'. 

2 
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De verschillende inkoopcategorieën geven een beeld van het assortiment en 
staan weergegeven in figuur 1. De artikelen van categorie 12, 13, 14 en 15 
worden niet door het DC Lage Weide gedistribueerd . 

fil1:it:',, .. l!:t~' i ~-.:r:i@:='lh-.Ji . ·_ . · ,--, 
~-~ ...__., ~ -~_.-______ .. ___ ..._.;; 

1 Dames en HerenkledinQ 
2 Baby en KinderkledinQ 
3 Lingerie, Onder- en Nachtmode 
4 Been, Bad en Winter 
5 Lederwaren en Accessoires 
6 Interieur, Textiel en Wonen 
7 Huishoud 
8 Doe het zelf en Onderhoud 
9 Schrijfwaren, Speelgoed en Kerst 
10 Persoonlijke verzorging 
11 Diensten 
12 Horeca 
13 Banket 
14 Food 
15 Diensten 

Figuur 1: inkoopafdelingen met categorienummer 

Het assortiment dat door DC Lage Weide gedistribueerd wordt in 2 groepen 
gesplitst: Pull goederen en Push goederen. Het volume aan goederen in m3 

van de Pull stroom is ongeveer 55% (bron: weekoverzicht expeditie wk 05 
2005 - wk 04 2006). 

Pull goederen 
Dit zijn de artikelen die alle dagen van het jaar in de winkels liggen. Deze 
artikelen worden door de vestigingen besteld en op die manier door de 
logistieke keten 'getrokken'. 

Push goederen 
Deze artikelen worden gedurende korte periode in grote getale naar de 
vestigingen gezonden. Dit kunnen in feite ook artikelen zijn die reeds bij het 
Pull assortiment horen. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de 
verschillende soorten Push artikelen. 

~ ~~t" ., , ·t·•····•, ,,, ... , ", ,, , ·-~~ ,. ,,. -· ' . , , •••. '-~ ... ~ t ·~ . , ' ~ \'J. ~--
Seizoen Artikelen gerelateerd aan een seizoen zoals wanten in de winter 

en kerstballen met kerst. Deze artikelen liggen dus maar een 
beperkte periode in de winkel. 

Brochure Artikelen die onder andere bij de volgende gelegenheden horen: 
Stapelweken, Hema op hol, TV acties, huis-aan-huis folders, 
Thema, Instore en Weg=Weg. 

Starters Nieuwe artikelen die hun startvoorraad in de vestigingen gepusht 
krijgen en wanneer ze aanslaan Pull-artikelen worden. 

Figuur 2: verschillende soorten Push-artikelen 

3 
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2.4. Concurrentie 
Andere warenhuizen zijn de belangrijkste concurrent van HEMA. Dit zijn 
bijvoorbeeld Blokker, V&D en de Bijenkorf. Ketens die gespecialiseerd zijn in 
een bepaalde markt concurreren ook met HEMA. Dit zjin winkels als de bruna, 
Halfords en de Kruidvat. Het voordeel van een HEMA vestiging ten opzichte 
van deze ketens is dat de HEMA vestiging kan kiezen meer aandacht te 
besteden aan productgroepen die deze concurrenten niet voeren. 

2.5. Processen en Locatie 
In deze paragraaf worden de processen binnen het DC Lage Weide 
toegelicht. De missie van het DC is het verzamelen van de producten van 
verscheidene producenten om ze gecombineerd aan de vestigingen uit te 
leveren, dit maakt het HEMA DC een consolidatie distributie centrum 
(Tompkins et. al., second edition). Het DC bevindt zich dicht bij de HEMA
vestigingen om zo snel te kunnen reageren op vraag uit de markt. Op het DC 
worden alle non-food artikelen van Hema gedistribueerd. Dit zijn per jaar 
20.000 Pullartikelen en 16.000 Pushartikelen. Van deze artikelen worden 
300.000.000 verkoop eenheden per jaar gedistribueerd. 

Het totale grondoppervlak is 100.000 m2 met daarop 63.000 palletplaatsen. 
Elk jaar komen er 450.000 pallets aan goederen op het DC binnen en worden 
er 650.000 rolcontainers verzonden. 

De typische processen binnen een distributiecentrum staan weergegeven in 
figuur 3. De figuur is uitgebreid met een ompak functie en een Pick and Pack 
gebied. In de figuur zijn de paragrafen die het proces voor HEMA DC Lage 
Weide beschrijven weergegeven . In bijlage 6 is een plattegrond van het DC 
afgebeeld. Hier staan alle onderdelen uit deze paragraaf aangegeven. 

Bulk 
Opslag 

en 
Pallet 

Picking 
1.5.4. 

(Hal 1-5) 

ross- oc ing 
1.5.3. 

Ompakken 1.5.5. (Ompakafdeling) 

Navullen 

eopende 
Dozen 
Pieken 
1.5.6. 

(Hal 2) 

Pick and 
Pack 
1.5.6. 
(DPS) 

Verzamelen , Sorteren en Controleren 
1.5.7. 

(Hal6) 

Verzenden 
1.5.7. 

(Expeditie) 

Figuur 3: typische distributie centrum hoofdfuncties en -stromen (Tompkins second edition) 
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2.5.1 Fysieke goederenontvangst 
Goederen komen binnen op de afdeling aankomst goederen (AG), ze staan 
dan op pallets of in containers. De afdeling AG haalt de aangevoerde 
goederen uit de vrachtwagens of zeecontainers, controleert ze en maakt ze 
gereed om op te slaan. 
De pallets met slechts één artikelnummer erop worden unieke pallets 
genoemd. Deze pallets kunnen na controle direct in opslag genomen worden. 
Dit wordt reine pallet ontvangst genoemd. 
Pallets met verschillende artikelnummers erop moeten gesplitst worden in 
unieke pallets alvorens in opslag genomen te kunnen worden. Deze 
ontvangstmethode wordt bonte pallet ontvangst genoemd. 
Transportverpakkingen (TPV) uit containers moeten gesorteerd worden en op 
pallets gestapeld worden. Deze ontvangstmethode wordt losse dozen 
ontvangst genoemd. 
De TPV is de doos waarin de artikelen aan het DC geleverd zijn. In de TPV 
zitten de pickeenheden (PE). Een PE is de eenheid waarmee de vestigingen 
het artikel kunnen bestellen. In een PE kunnen meerdere verkoopeenheden 
(VKE) zitten. Dit is de eenheid waarmee het artikel aan de klant verkocht 
wordt. 

2.5.2 Kwaliteitscontrole 
Alle binnenkomende goederen worden middels een steekproef gecontroleerd. 
Dit gebeurt nadat de gehele levering op pallets in blokstapeling in de AG-hal 
staat. Hierbij wordt een TPV geopend waarbij de inhoud wordt gecontroleerd 
op aantal, gewicht en prijs. Daarna worden alle TPV's geteld en vergeleken 
met het aantal dat op de leveringsbon staat. Een levering wordt uiteindelijk in 
het Warehouse Managent System (WMS) geboekt. 

2.5.3 Inslag goederen en cross docking 
Als de levering in het WMS geboekt is, krijgen de pallets een barcodesticker. 
Hiermee zijn de pallets klaar voor inslag of verzending. De heftruckchauffeurs 
worden met RF techniek aangestuurd . Ze krijgen automatisch het signaal om 
de pallets op te halen en naar hun bestemming te brengen. Zodra een 
chauffeur met zijn handscanner de pallet scant wordt deze gekoppeld aan 
een locatie. Hier zal de chauffeur de pallet heen brengen. De palletlocaties 
bevinden zich in de Hal 2 tot en met 5. 
In geval van een cross-doek pallet wordt deze direct naar de expeditie 
gebracht. 

2.5.4 Opslag 
De gebruikte opslagmethoden zijn palletstellingen, doorrolstellingen en 
blokstapeling. Bij palletstellingen ligt de bulkvoorraad boven de grijplocaties. 
Bij doorrolstellingen ligt de bulkvoorraad achter de grijplocatie. Zodra de 
grijplocatie leeg gepiekt is, rolt de pallet met bulkvoorraad d.m.v. 
zwaartekracht naar de grijplocatie. Er zijn alleen doorrolstellingen met plaats 
voor 2 pallets aanwezig. De opslag vindt plaats in de Hallen 1 t/m 5. De 
doorrolstellingen bevinden zich in Hal 2. 

5 
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Voor brandbare en ontplofbare artikelen (aerosols) is een speciaal 
compartiment met palletstellingen gereserveerd. Voor diefstalgevoelige 
artikelen is een afgesloten pickstraat. 

2.5.5. Ompakken 
Een groot deel van de Pull-artikelen wordt 
van een krat in een krat gepiekt. (zie 2.5.6. 
orderverzamelen) . Deze artikelen moeten 
daarom eerst van de 
pallet waarop ze opgeslagen zijn in een 
krat omgepakt worden. Dit proces heet 
ompakken en gebeurt in de ompakafdeling, 
figuur 4 is een afbeelding hiervan. De 
ompakafdeling bevindt zich in Hal 3. 

2.5.6 Orderverzamelen 

Figuur 4 : de ompakafdeling 

Er zijn verschillende orderverzamel methodes voor de 
Pull- en voor de Pushstroom in gebruik. De Push 
artikelen worden grotendeels op de andere vestiging 
(Veem) gepiekt en klaargemaakt voor verzending. In 
hoofdstuk 4 wordt de Push stroom uitgebreid toegelicht. 

Pull artikelen 
Voor de Pull artikelen zijn 2 pickmethodes in gebruik: van 
bak in bak (Witron, Pick & Pack) en van pallet in 
rolcontainer. 

Van bak in bak 
Het van bak in bak pieken vindt plaats in het DPS. De 
kratten waaruit gepiekt wordt zijn gevuld in de 
ompakafdeling en daarna in de OCB gebufferd. 
Figuur 5 geeft de in- en uitgangen van de OCB weer. 
Op het moment dat deze bakken nodig zijn worden ze 
van de OCB naar de DPS vervoerd over conveyer Figuur 5: in- en uitvoer bij de OCB 
banen. 

Bij de pieker komen automatisch lege kratten 
aan waar de artikelen uit zijn of haar pickzone in 
verzameld moeten worden. In figuur 6 zie je het 
krat waarin verzameld wordt onder de computer 
staan. De voorraadkratten waaruit gepiekt wordt 
staan daar links en rechts van. Bij de 
voorraadkratten waaruit gepiekt moet worden voor 
een bepaalde vestiging gaan lampjes branden. 
Daarbij wordt aangegeven hoeveel eenheden er 
uit elke voorraadkrat gepiekt moeten worden. Als 
de pieker dit uitgevoerd heeft moet hij op een Figuur 6: werkstation in DPS 
knop drukken om dit te bevestigen. 

6 
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Dit systeem heet Pick by light. Het bijhouden van de voorraadpositie binnen 
het DC is aan dit systeem gekoppeld. 

Van pallet in rolcontainer 
Deze methode bestaat omdat bepaalde artikelen niet door het 
geautomatiseerde systeem verwerkt kunnen worden. Dit kan zijn omdat ze te 
groot zijn zoals strijkplanken en inpakpapier of omdat ze breekbaar zijn zoals 
glaswerk. 

Deze pickmethode vindt plaats in Hal 2 op de grondlocaties. De 
orderverzamelaars lopen daar met een rolcontainer langs pallet locaties 
waarop de verschillende artikelen staan. Door middel van RF weten de 
orderverzamelaars hoeveel ze van elk artikel moeten pieken. Met een 
barcodescanner boeken ze voorraad af. 

2.5.7. De expeditie 
De kratten die in het DPS gepiekt zijn worden over conveyerbanen naar de 
expeditie gebracht. De stackers maken automatisch van deze kratten stapels 
van maximaal 12 en maken deze vast op een dolly. De rolcontainers die uit 
het 'van pallet in rolcontainer' gebied komen worden kort voordat ze geladen 
worden in de buurt van de laaddeur gebufferd. 
De Push rolcontainers staan ruim van tevoren gebufferd in Hal 6. Deze 
worden met de Pull artikelen meegenomen als er plaats over is in de laadbak. 
Als de Push artikelen te laat dreigen te komen omdat er te weinig ruimte is in 
de laadbakken dan worden er ritten met alleen Push-artikelen gereden. 

2.5.8. Transport 
Het transport van het distributiecentrum naar de vestigingen gebeurt in eigen 
beheer. Hiervoor zijn er 70 trucks en 150 wissellaadbakken. Er worden 
jaarlijks 52.000 winkelleveringen gedaan. 

In dit hoofdstuk zijn HEMA B.V. en Distributiecentrum Lage Weide 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de initiële opdracht beschreven. 
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3. Initiële opdrachtbeschrijving 

Aanleiding 

Luke Verhagen 

HEMA distributie centrum Lage weide heeft van 2001 tot 2004 de Pullstroom 
succesvol geautomatiseerd en geoptimaliseerd. In navolging daarvan is het 
nu in voorbereiding om datzelfde te doen voor de Pushstroom. Hiervoor is een 
Design base gebaseerd op een periode van 10 weken van 2003 gebouwd. 
Een Designbase is een database met daarin de gegevens om de 
ontwerpvraagstukken van een automatiseringsproject te kunnen doorrekenen. 
Deze Designbase was de basis voor de capaciteitsberekening van de 
verschillende onderdelen, zoals deze uiteindelijk zijn vastgelegd in de lay-out 
van het business proposal van het project. 

Voor de goederenstroom van volumineuze artikelen bestaat het gevoel dat 
het ondergewaardeerd wordt in de business proposal. Dat kan meerdere 
oorzaken hebben. De periode waarop de Designbase is gebaseerd, zou niet 
representatief voor alle goederenstromen kunnen zijn. Een onzekerheid is ook 
de invloed die de kwaliteit van de referentiegegevens op de Designbase 
heeft. De referentiegegevens of stamdata zijn de gegevens die over 
artikelnummers opgeslagen worden zoals de afmetingen van het artikel en 
zijn TPV. 

Opdrachtbeschrijving 
De opdracht bestaat uit twee delen, te weten: 

- Maak een Designbase waarin de productiegegevens van het HEMA 
DC kunnen worden opgeslagen ter ondersteuning van inrichtings- en 
ontwerpbeslissingen voor het project Sophia. 

- Breng op basis van nieuwe gegevens de volumestroom in kaart, stel de 
omvang van deze stroom vast en onderzoek hoe deze het beste 
gepiekt kan worden. 

In hoofdstuk 4 zal toegelicht worden wat de huidige en de toekomstige 
werkwijzen zijn voor de Push stroom. Aan de hand van deze analyse wordt in 
hoofdstuk 5 de definitieve opdrachtbeschrijving gegeven. 
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4. Orderverzamel methodes Push stroom 
De goederenstroom Push-artikelen wordt in de huidige situatie grotendeels op 
het Veem gepiekt. Een klein deel van deze stroom wordt om redenen van 
efficiëntie in het DPS gepiekt. Er zijn op het Veem alleen manuele 
orderverzamel technieken in gebruik. Dit zijn de Unit-methode, de 
Volumestraat, de Actiestraat, Palletverdelingen en Displayverdelingen . De 
Unit-methode is de standaard methode. De andere methodes worden ingezet 
voor volumineuze artikelen. Na het project Sophia zullen een aantal andere 
orderverzamel technieken in gebruik genomen worden. Dit zijn: van krat in 
krat, van pallet in krat, CPS en een volumegebied. 

4. 1. Huidige situatie 
In figuur 7 zijn de verschillende ordelverzamel methodes met hun 
belangrijkste eigenschappen weergegeven . In de paragrafen van 4.1. worden 
de verschillende orderverzamel methodes nader uitgelegd. Daarna wordt 
verklaard wanneer voor de verschillende methodes gekozen wordt. 

Methode 

Volumestraat 
Actiestraat 
Palletverdelin 

Figuur 7: overzicht pickmethoden Push-artikelen 

4.1.1. Unit-methode 
De unit-methode is een vorm van wave picking (Tompkins, second edition). 
Bij wave picking wordt door de orderverzamelaars voor meerdere orders 
tegelijk gepiekt. Naderhand moeten met een sorteertaak de gepickte artikelen 
naar order gesplitst worden . Door voor meerdere orders tegelijk te pieken 
wordt de loopafstand die per pick afgelegd moet worden geminimaliseerd . Bij 
de Unit methode wordt zelfs voor alle orders tegelijk gepiekt. 

Bij HEMA wordt voor alle vestigingen of een selectie daarvan, een 
rolcontainer opgesteld . Dit gebeurt zo mogelijk in een U-vorm. De 
medewerker loopt met een verdeelopdracht voor 1 artikelnummer en een 
pallet op een pompwagen langs de rolcontainers voor de vestigingen. Hij 
verdeelt zo de eenheden van de pallet over de rolcontainers. De pieker 
verzamelt op deze manier alle orders ineens. De sorteerslag hoeft naderhand 
niet plaats te vinden omdat de artikelen in de verschillende rolcontainers al 
gesorteerd zijn. Omdat er voor minder vestigingen gepiekt moet worden dan 
er artikelnummers gepiekt moeten worden, is het voordeliger om aan de 
dragers voor de vestigingen voorbij te lopen dan langs picklocaties met 
artikelnummers te lopen. Nadeel van de methode is dat de volgorde waarin de 
artikelen in de rolcontainers gelegd worden niet beheerst kan worden. Als er 
meerdere pickers in de pickstraat werken zullen degenen met makkelijke 
kleine PE's de andere pickers inhalen. Tussentijds worden zowel de lege 
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pallet als de volle rolcontainers gewisseld. De te verdelen artikelen worden in 
een batch gepland. De rolcontainers worden naar een buffergebied afgevoerd 
om later via DC Lage Weide naar de vestigingen vervoerd te worden. In figuur 
8 is de Unit-methode geïllustreerd. 

pallet met 
artikel nr .: 
1###### 

□□□□□□□□□!□□□□□□□ c- --~ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• ~ □~~□□□□□□□□□□□□D_j 

1 □□□□□□□□□□□□□□□□ 
~ rolcontainers voor vestiging 1, 2, 3, 4 ... , 342 ~ 

pallet met 
artikel nr .: 
2###### 

Figuur 8: Unit-methode 

4.1.2. Volumestraat en actiestraat 
De volumestraat en de actiestraat zijn varianten van straight order picking 
(C.G. Petersen, 2000) of strict order picking (Tompkins, second edition) en 
behoren tot de volumeverdelingen. Bij strict order picking of straight order 
picking loopt de orderpicker langs alle picklocaties met een drager. Op deze 
drager wordt 1 order verzameld. Het voordeel van deze pickmethode is dat de 
pieker verantwoordelijk is voor een complete order. Dit maakt zijn werk 
controleerbaar en dat is bevorderlijk voor de kwaliteit van zijn werk. Doordat 
er per vestiging gepiekt wordt, kan de orderverzamelaar de drager efficiënt 
indelen en beladen. Als er minder artikelnummers gepiekt worden dan er 
vestigingen zijn, kost deze methode minder loopafstanden dan wave picking. 

Bij HEMA worden grijplocaties met pallets op de grondlocaties van de 
stellingen ingericht. Per artikel zijn er meerdere grijplocaties naast elkaar om 
het navulproces beheersbaar te houden. Het nadeel hiervan is dat dit extra 
loopafstanden veroorzaakt. De groepschef bepaalt voordat de goederen 
aankomen de volgorde waarop de artikelen op de drager moeten komen. Op 
deze volgorde komen de artikelen in het pickfront te liggen. In het geval van 
een volumestraat loopt de orderverzamelaar met de rolcontainer, die naar een 
vestiging verstuurd zal worden, en een pickopdracht langs de grijplocaties om 
de order te verzamelen. In het geval van een actiestraat gebeurt hetzelfde 
maar dan wordt de order op een pallet verzameld. In figuur 9 is een 
volumestraat schematisch afgebeeld. 
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rolcontainer 
bes1emd voor 
w inkel 2 ----1-----□ c - - :=-'î ----------0 □ -~~-------J 

----------
rolcontain~ / 
bes1emd voor alle pallets van de artikelen in de volumes1raat 
w inkel 1 

Figuur 9: Volumestraat 

4.1.3. Palletverdelingen en displayverdelingen 

Luke Verhagen 

Bij beide methodes gaat het om crossdock distributie. Bij de palletverdelingen 
gaat het om pallets en bij displayverdelingen gaat het om displays of pallets 
met displays. 
De winkels mogen deze goederen alleen in veelvouden van gehele pallets of 
displays bestellen. Voor deze pallets of displays maakt het hoofd van de 
Expeditie een apart rittenschema met eigen vrachtwagens. Dit rittenschema is 
aangepast aan de vestigingsplaatsen en de aanvoervoorwaarden van de 
verschillende winkels. Veel winkels kunnen namelijk alleen 's morgens voor 
bijvoorbeeld 07:00 bereikt worden. Andere winkels hebben geen ruimte om 
Pushgoederen meer dan een dag van tevoren te ontvangen. 
Als het rittenschema definitief is wordt ervoor gezorgd dat de goederen kort 
voor het verzendmoment op het DC ontvangen worden. 

4.1.4. Keuze tussen huidige orderverzamel methodes 
De standaard methode voor het pieken van Pushartikelen is de Unit-methode. 
De andere methoden worden voor volumineuze artikelen gebruikt. 
De pallet- en displayverdeling worden gebruikt als de vestigingen ook gehele 
pallets of displays hebben moeten bestellen. 
De volumestraat en actiestraat worden ingezet als het volume van de te 
verzamelen goederen erg groot is. Deze volumes zouden de Unit-methode te 
zeer verstoren omdat het doorwisselen van opgestelde volle rolcontainers en 
de lege pallets te veel tijd en ruimte in beslag zou nemen. De grote volumes 
kunnen ontstaan door zowel de grootte van de bestellingen van de 
vestigingen als door afmetingen van de artikelen. Om de keuze tussen de 
verschillende methodes te vereenvoudigen zijn er een aantal richtlijnen in 
gebruik waarmee deze indeling gemaakt kan worden. 

Richtlijnen 
Wanneer de Unit-methode niet toegepast kan worden heeft de volumestraat 
de eerste voorkeur. 
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- De belangrijkste reden hiervoor is dat tijdens het vullen in de HEMA
winkel met rolcontainers gereden kan worden naar de juiste schappen. 
Voor pallets hebben de winkels de gereedschappen (pompwagens) 
niet. 

- Een andere reden is dat rolcontainers met het normale proces op de 
Expeditie verwerkt kunnen worden. Alle Pull goederen worden namelijk 
ook in rolcontainers en op dollies verzonden. 

Wanneer het aantal aangeleverde pallets boven de 1800 komt wordt het 
mogelijk om efficiënte routes te plannen voor vrachtwagens die slechts de 
Pushgoederen uit een actiestraat uitleveren aan de winkels. Dit wordt efficiënt 
omdat er dan slechts enkele vestigingen per rit bezocht hoeven te worden 
zodat gunstige ritten gepland kunnen worden. Er zijn 2 redenen om pallets als 
drager te gebruiken: 

- Artikelen kunnen vanwege hun afmetingen niet goed op een 
rolcontainer vervoerd worden, bijvoorbeeld tuinbanken of tuintafels 

- Op een pallet kunnen meer m3 artikelen per m2 grondvlak dan in een 
rolcontainer. Door het gebruik van pallets kunnen meer goederen in 
een laadbak waardoor minder ritten nodig zijn . De capaciteit van het 
wagenpark kan namelijk in weken waar een actiestraat nodig is 
beperkend zijn . 

Als een artikel met meer dan 50 pallets naar het pickfront gebracht moet 
worden verstoort dit de unit methode. De pickers zijn dan namelijk te veel 
bezig met het wegbrengen van lege pallets en het halen van volle. Ook het 
doorruilen van de volle rolcontainers maakt het proces inefficiënt. 
Om een volumestraat effectief te kunnen inzetten moeten daar in totaal 
minstens 600 pallets in gepiekt worden. Anders kost het opzetten van een 
extra pickgebied meer moeite dan het oplevert. Maar als er meer dan 10 
artikelen in een volumestraat zitten worden de loopafstanden voor de pieker te 
groot om de volumestraat nog efficiënt te laten zijn . 
Het gewicht van de drager mag niet te hoog zijn . Wanneer het gewicht te 
hoog is kan de rolcontainer niet uit de laadbak gehaald worden. De minimum 
hoogte van een pallet is nodig om te voorkomen dat rolcontainers over de 
pallet vallen tijdens het rijden van de vrachtwagen. De maximumhoogte van 
een drager is de hoogte van de laadbakingang. In figuur 10 zijn de richtlijnen 
voor de actie- en volumestraat samengevat. In bijlage 7 staan de belangrijkste 
uitzonderingen op deze richtlijnen. 

Volumestraat Actiestraat 
50 - 80 50-80 

500-1000 1800 
Maximaal aantal artikel nummers: 10 

rolcontainer Pallet 
200 k 300 k 

0,5m 
2,2 m 2,2 m 

Figuur 10: richtlijnen gebruik actie-/ volumestraat 
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4.2. Situatie na project Sophia 
Een beschrijving van het Project Sophia en de plannen daarvoor zijn in bijlage 
8 weergegeven. Het Sophia-concept voorziet in een viertal orderverzamel 
methodes te weten: 

1 . Pick to light; 
2. Pick to light 
3. RF 

4. Conventioneel 

van krat in krat (tote to tote) 
van pallet in krat (pallet to tote) 
van pallet in rolcontainer (CPS) 

Palletverdelingen (Crossdock) 
Display-verdelingen (Crossdock) 
Volumegebied 

4.2.1. Van krat in krat 
Op de grens van het bakkenmagazijn en het palletmagazijn zijn over de 
lengte van het hoogbouwmagazijn boven elkaar 2 pickgangen gepland. In 
bijlage 11 is een doorsnede van de Hoogbouw weergegeven. Aan de zijde 
van het bakkenmagazijn zullen artikelen die in een krat passen gepiekt 
worden. Deze werkplekken zullen 6 voorraadkratten breed zijn . Dit worden 
compactere werkplekken dan in het DPS omdat in het geval van Push
artikelen vrijwel alle artikelen gepiekt moeten worden. Daarnaast worden er 
grotere hoeveelheden per artikel gepiekt. 

Deze methode beperkt de afstanden die de orderpicker moet afleggen en 
verzorgt een ergonomische, efficiënte werkplek. 

4.2.2. Van pallet in krat 
De van pallet in bak methode zal ook in de pickgangen van de Hoogbouw 
plaatsvinden. De werkplek van een orderverzamelaar bestaat daar uit van bak 
in bak pieken en van pallet in bak pieken . Elke werkplek bestaat uit 3-4 
pallets. De artikelen op deze pallets zullen deels als TPV aan de vestigingen 
verstuurd worden en deels als PE. De TPV van de artikelen die met deze 
methode gepiekt worden moet daarom in een krat passen. 

Deze manier van pieken bespaart de orderverzamelaar veel loopafstand. 
Omdat hele TPV's gepiekt kunnen worden kan de pieker meer PE's ineens 
pieken waardoor hij een hogere productiviteit kan halen. Daabij wordt 
voorkomen dat de ompakafdeling onnodig ompakt. 

4.2.3. Van pallet in rolcontainer (CPS) 
Een gedeelte van de grondlocaties in Hal 2 zal voor een Car Picking System 
(CPS) ingericht worden. Op deze grondlocaties worden doorrolstellingen waar 
2 pallets achter elkaar op kunnen staan geïnstalleerd. Zo ontstaan er 
pickgangen aan de zijde waar de pallets heen rollen en navulgangen aan de 
andere zijde van de doorrolstellingen. De orderpickers rijden op voertuigen 
met daarop 3 rolcontainers. De pieker wordt door middel van RF gestuurd. 
Zodoende weet hij hoeveel eenheden per artikel gepiekt moeten worden en 
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kan de voorraad automatisch afgeboekt worden. De artikelen worden van de 
pallets in de rolcontainers gepiekt. 

Doordat er 3 rolcontainers tegelijkertijd gepiekt worden, hoeft de pieker minder 
vaak de afstand naar het afzetvak te overbruggen om van rolcontainer te 
wisselen. In het CPS liggen artikelen die te groot zijn om in de hoogbouw 
gepiekt te worden. De rolcontainers zullen vanwege deze afmetingen dus snel 
vol raken. Door doorrolstellingen te gebruiken wordt voorkomen dat de 
pickactiviteiten gehinderd worden door de navulactiviteiten. Dit is efficiënter en 
veiliger voor de werknemers. De tweede palletplaats op de doorrolstellingen 
maakt bovendien de kans op leegstand in het pickfront kleiner waardoor de 
heftrucks een hogere bezettingsgraad kunnen halen. 

4.2.4. Display en palletverdeling 
De display en palletverdelingen zullen gelijk uitgevoerd blijven worden als in 
de huidige situatie. 

4.2.5. Keuze tussen toekomstige orderverzamel methodes 
De verdeling van de artikelen over de toekomstige orderverzamel methodes is 
afhankelijk van de afmetingen van het artikel en de TPV. Toteable staat voor: 
'past in een krat' . Non-toteable betekent: 'past niet in krat' . 

In bijlage 9 is een diagram weergegeven van de opsplitsing van de 
goederenstroom en de pickgebieden waar deze verschillende deelstromen 
geproduceerd gaan worden. Het deel dat eventueel in het volumegebied komt 
is weergegeven in figuur 11. 

Pick-to-light 
Krat in krat 

Toteable PE 

Car Picking 
Systeem (CPS) 

Non-toteable TPV 

Non-toteable PE 

Volume gebied 

figuur 11 : toekomstige verdeling goederenstroom over de pickmethodes 
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Non-toteable TPV 
Alle artikelen in het volumegebied hebben een non-toteable TPV. Van de 
artikelen met een non-toteable TPV heeft een deel een toteable PE (pijl 1) en 
een deel een non-toteable PE (pijl 2) . 

Toteable PE (pijl 1) 
De artikelen die zowel een non-toteable TPV als een toteable PE hebben 
worden in 3 verschillende pickgebieden verwerkt: 

- Krat in krat: hier komen de artikelen die in hoeveelheden kleiner als de 
TPV besteld zijn door de winkels. Deze worden hier als PE verwerkt 
(pijl 3). 

- Car Picking Systeem: hier komen de artikelen die in dusdanige 
hoeveelheden besteld zijn, dat ze als PE en als TPV verwerkt moeten 
worden (pijl 4). 

- Volumegebied: de stroom artikelen die hier verwerkt wordt, bestaat uit 
artikelen die op een groot aantal pallets aangeleverd zijn. De artikelen 
worden zeer waarschijnlijk als TPV verwerkt (pijl 5). 

Non-toteable PE (pijl 2) 
- Car picking Systeem: hier komen de artikelen die op een klein aantal 

pallets aangeleverd zijn (pijl 6). 
- Volumegebied: de stroom artikelen die hier verwerkt wordt, bestaat uit 

artikelen die op een groot aantal pallets aangeleverd zijn. De artikelen 
worden zeer waarschijnlijk als TPV verwerkt (pijl 7). 

Verdeling over de orderverzamel methodes 
De geplande verdeling van de artikelnummers, PE's en pallets over de 
orderverzamel methodes staat weergegeven in figuur 12. Deze verdeling is 
gebaseerd op cijfers uit de eerste Designbase. De pallet- en 
displayverdelingen zijn in deze figuur buiten beschouwing gelaten. De volle 
kratten zijn kratten die vanuit de ompakafdeling direct naar de vestigingen 
verstuurd worden. De bestelling van de vestiging is namelijk even groot of 
groter als de inhoud van een krat. 

Naam methode Deel van de Push Deel van de Deel van de Push 
artikelen Push PE's pallets 

1, 

( assortiment) (handelingen) (volume) ' !I . 
Krat in krat 51% 50% 13% 

Pallet in krat 22% 36% 43% 
CPS & Volume 27% 9% 42% 
Volle kratten - 5% 2% 

Totaal: 100% 100% 100% 
Figuur 12: verdeling van de Push goederenstroom over de nieuwe pickmethodes 

In hoofdstuk 4 zijn de huidige en toekomstige orderverzamel methodes voor 
de Pushstroom beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de definitieve 
opdrachtbeschrijving gegeven. 
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5. Uiteindelijke opdrachtbeschrijving 

5. 1. Opdrachtbeschrijving 
De opdracht valt uiteen in 2 delen: 

1 . Onderzoek welke gegevens van de goederenstromen voor het Sophia 
project relevant zijn . Met deze gegevens moeten de huidige 
vraagstukken en de vraagstukken die nog kunnen gaan spelen rond de 
inrichting en de besturing van het nieuwe DC beantwoord kunnen 
worden. Verzamel deze gegevens in een zogenaamde Designbase. De 
gegevens worden daarin dusdanig gestructureerd dat ze voor de 
verschillende onderdelen van het project gebruikt kunnen worden. 

2. Onderzoek en beschrijf de optimale methode voor het pieken van de 
volumineuze Pushgoederen als onderdeel van het project Sophia. 

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn meer gegevens nodig over 
de goederenstroom waarvoor de alternatieve methodes nodig zouden 
zijn. Deze gegevens worden achterhaald via de vraagstelling van deel 
1. 

5.2. Afbakening 
Om de opdracht duidelijk te definiëren is een concrete afbakening gemaakt. 

Binnen de scope van de opdracht die de designbase zal opleveren 
vallen: 

Onderzoek naar de gewenste onderdelen van de designbase. 
Zoektocht naar de geschikte gegevens voor de designbase. 
Het verzamelen van de in het vorige punt genoemde gegevens. 
De gegevens overzichtelijk in een MS Access database plaatsen en 
deze database gebruiksvriendelijk maken voor het team. 
Een jaar gegevens over de Push goederen (2004-2005). 
Een jaar gegevens over de Pull goederen (2004-2005) . 
Expeditie gegevens (aantallen dragers etc.) 
Gegevens over de eigenschappen van artikelen (afmetingen, volume, 
verpakking, etc.) 
Gegevens over de eigenschappen van acties (datums, soort, artikelen, 
aantallen artikelen, etc.) 
Gegevens over de opslag (pallets, belading pallets, etc.) 
Gegevens over de ompak ( capaciteit, etc.) 
Gegevens over het DPS (capaciteit in kratten, cap. in volume van 
artikelen, etc.) 
Een eenvoudige handleiding voor het aanvullen van de data in de 
designbase. 
Overdracht van de designbase aan het Sophia projectteam 
Gegevens over de leveringen aan het de zoals het transporttype, het 
doek waar gelost is, etc. 
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- Gegevens over de pallets die bij het de zijn aangeleverd 

Buiten de scope van de opdracht voor de designbase vallen: 
Oplossen van ontwerpvraagstukken. 
Genereren van oplossingsrichtingen. 
Onderbouwen van oplossingsrichtingen. 
Gegevens over de prijzen van artikelen en distributie. 
De designbase geschikt maken om automatisch up-to-date te blijven. 
Langer dan een week data verzamelen door zelf te meten. 
Gegevens over de retourenstroom 

Binnen de scope van de opdracht over de volumineuze artikelen vallen: 
Situatie analyse 
Gegevensverzameling 
Oplossingsrichtingen genereren 
Onderbouwing beste oplossing 
lmplementatieplan oplossing met in acht name van de implementatie 
van Sophia 
De pickmethodes voor de volumegoederen 

Buiten de scope van de volumineuze artikelen opdracht vallen: 
- De implementatie van het ontwerp 
- De consequenties voor AG en Expeditie 
- Pullgoederen 
- Goederen die toteable en/of conveyable zijn 

In hoofdstuk 6 zal de opdracht voor de Designbase uitgewerkt worden. In 
hoofdstuk 7 wordt de opdracht over de volumineuze artikelen verder 
uitgewerkt. 
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6. Designbase 
Onderzoek welke gegevens van de goederenstromen voor het Sophia project 
relevant zijn. Met deze gegevens moeten de huidige vraagstukken en de 
vraagstukken die nog kunnen gaan spelen rond de inrichting en de besturing 
van het nieuwe DC beantwoord kunnen worden. Verzamel deze gegevens in 
een zogenaamde Designbase. De gegevens worden daarin dusdanig 
gestructureerd dat ze voor de verschillende onderdelen van het project 
gebruikt kunnen worden. 

6. 1. Informatiebehoefte 
Project Sophia is opgedeeld in de volgende onderwerpen: capaciteitsplanning 
& besturing, lay-out en ompakstations, AG en laadploeg & Hal 6. Elk van de 
onderwerpen heeft een hoofdverantwoordelijke binnen het team. Door middel 
van interviews met de teamleden zijn de ontwerpvraagstukken die opgelost 
moeten worden met behulp van de designbase achterhaald. Voor de opdracht 
over de volumineuze artikelen moeten ook gegevens verzameld worden in de 
Designbase. Aan de linkerzijde van bijlage 12 is een overzicht gegeven van 
de ontwerpvraagstukken. Aan de rechterzijde in bijlage 12 zijn de 
deelvraagstukken weergegeven. Dit zijn specifiekere vraagstukken waarvan 
de antwoorden samen de ontwerpvraagstukken oplossen. In bijlage 13 staan 
alle onderwerpen uitgewerkt. In de komende paragrafen worden de 
ontwerpvraagstukken en de deelvraagstukken voor de volumineuze 
goederenstroom uitgewerkt. 

6.1.1. Volumineuze artikelen 
De stroom volumineuze artikelen is in de huidige situatie niet duidelijk 
gedefinieerd. De eigenschappen van de stroom bepalen op welke manier 
deze het beste gepiekt kan worden. 

Ontwerpvraagstukken 
1. Wat zijn de artikelen die na Sophia tot de volumeverdelingen gerekend 

worden? 

De eerste stap in het onderzoek is het definiëren van de volumineuze 
goederenstroom. Daarna is het mogelijk om de kenmerken van deze 
goederenstroom op te zoeken. Zoals uit hoofdstuk 4 opgemaakt kan worden, 
zijn er in de huidige situatie artikelen met de alternatieve methodes verwerkt 
waarvoor het niet strikt noodzakelijk is. De indeling van de artikelen in de 
pickmethodes die in de huidige situatie gebruikt is, hoeft daarom niet 
noodzakelijk juist te zijn voor de nieuwe situatie. 

2. Wat zijn de aantallen artikelen die per week/actie met een 
volumeverdeling verdeeld moeten gaan worden? 

3. Hoeveel opslagruimte is er per week nodig voor Volumeverdelingen in 
de nieuwe situatie? 

4. Hoeveel picks zijn er per week/actie na Sophia voor 
Volumeverdelingen nodig? 
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5.' Hoeveel dragers worden per week/actie met volumeverdelingen 
geproduceerd? 

6. Hoeveel pallets moeten de heftrucks aan het pickfront aanvoeren? 

Deze ontwerpvraagstukken hebben allemaal te maken met het kwantificeren 
van het probleem. Dit is nodig om het probleemgebied beter te kennen en te 
omschrijven. 

Dee/vraagstukken 
1. Kenmerken van de artikelen: push/pull, afmetingen, gewicht, volume, 

conveyable / non-conveyable, toteable / non-toteable, etc. 
2. Kenmerken van de leveringen: aantal artikelen, aantal TPV, aantal 

VDE, toonbankweek, actie nummer, etc. 
3. Aantal rolcontainers / pallets / displays per push levering 
4. gemiddeld volume aan artikelen in een rolcontainer /blauw krat/ dolly 

Door de gegevens uit de deelvraagstukken te verzamelen kunnen de 
antwoorden op de ontwerpvraagstukken gegeven worden. Het antwoord op 
het eerste ontwerpvraagstuk kan bijvoorbeeld gevonden worden door de 
kenmerken van de artikelen te combineren met de kenmerken van de 
leveringen. Met deze gegevens kunnen artikelen die al gepiekt zijn, fictief 
ingedeeld worden in het schema van bijlage 9. 

6.1.2. Datamodel 

Overzicht 
In bijlage 14 zijn de gegevens die voor de deelvraagstukken nodig zijn 
weergegeven. Horizontaal staan de deelvraagstukken en verticaal in 
rubrieken de gegevens die van deze rubrieken nodig zijn. De deelvragen 
worden door middel van dit overzicht nog explicieter gemaakt en omgezet in 
concrete gegevens die verzameld moeten worden. Er wordt ook duidelijk met 
welk doel elk gegeven verzameld moet worden. Als één gegeven voor 
meerdere deelvraagstukken nodig is, moet dat gegeven op het laagst 
benodigde aggregatieniveau verzameld worden. Het is dan namelijk bruikbaar 
voor alle deelvragen. 
De tabel vat de informatiebehoefte voor de Designbase samen. Het belang 
van de gegevens in de verschillende informatierubrieken wordt duidelijk door 
het aantal deelvraagstukken waar ze voor benodigd zijn. 

Datamodel 
De gegevens zoals die in de tabel staan zijn in een datamodel gezet. Dit 
model is in bijlage 15 weergegeven. Het is gebruikt om bij de verschillende 
instanties binnen het DC aan te kunnen geven welke gegevens nodig zijn 
voor de designbase en hoe deze gebruikt moeten kunnen worden. Op deze 
manier is achterhaald waar de gegevens te vinden zijn. 
De gegevens voor het eerste ontwerpvraagstuk zijn verdeeld over de 
entiteiten Artikel, Actieartikel, Actie en Actiedeelname. Bij Artikel zijn de 
kenmerken van de artikels opgeslagen, via de andere entiteiten kunnen de 
aantallen artikelen per actie en per vestiging achterhaald worden. Met deze 
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gegevens kan de indeling naar de toekomstige orderverzamel methodes 
gesimuleerd worden. 

Technisch datamodel 
Binnen het HEMA DC is de implementatie van een nieuw informatiesysteem 
bijna voltooid. Dit informatiesysteem is SAP BW. Minimaal 90 % van de data 
uit het datamodel van bijlage 15 kan vanuit de gegevens van SAP BW 
opgeleverd worden . Om dit mogelijk te maken moet de structuur van het 
datamodel op enige punten aangepast worden. Bovendien is een technisch 
datamodel noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen over de exacte vorm 
waarin de data opgeleverd moet worden. Dit technisch datamodel is 
weergegeven in bijlage 16. 
De gegevens voor het eerste ontwerpvraagstuk staan in dit model in de 
entiteiten ArtikelNKE/TPV/PE/bl.krat en Actiedeelname. Via de eerste entiteit 
kunnen de artikel kenmerken opgevraagd worden en met de tweede de 
aantallen artikelen per vestiging en per periode. Samen maken deze 
gegevens het mogelijk om de goederenstromen in te delen zoals dat in de 
toekomstige situatie zal plaatsvinden. 

6.2. Oplossingsrichtingen 
Er zijn verschillende programma's waarin databases opgebouwd kunnen 
worden. Dit zijn bijvoorbeeld: MS Excel, MS Access, MS SOL-Server, 082, 
Oracle en SAP BW. 

Microsoft Excel 
MS Excel is een digitaal rekenblad programma van Microsoft. Een digitaal 
rekenblad is een programma om gemakkelijk rekenkundige bewerkingen uit te 
kunnen voeren. In de verschillende werkbladen kunnen een beperkte 
hoeveelheid gegevens opgeslagen worden. 

Microsoft Access 
MS Access is een relationele database, ontwikkeld door Microsoft. Access 
gebruikt een grafische interface, waardoor het mogelijk is voor weinig 
gevorderde gebruikers om toch een databank te bouwen. Beperking een 
maximale grootte van de database van 2 GB. 

Microsoft SQL Server 
MS SQL Server is een relationeel databasebeheerssysteem, geproduceerd 
door Microsoft. Het ondersteunt een dialect van SQL, de meest gebruikte 
databasetaal. Het wordt algemeen gebruikt door organisaties voor kleine tot 
middelgrote databases. De beperkingen van het programma zijn dat een 
database niet groter kan worden dan 4 GB en er kan niet meer dan 1 CPU en 
1 GB aan geheugen gebruikt worden. Verder zijn er weinig gereedschappen 
voor analyse, rapportage, data transformatie en notificaties. 

D82 Universa! Database 
082 is een databaseproduct van IBM Corporation. Het is een zeer krachtig 
database beheerprogramma dat onder andere SQL ondersteunt. 
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Oracle 
Oracle heeft een database-software onder de naam Oracle RDBMS. Er zijn 
verschillende versies verschillend in kracht en formaat. 

SAP BW 
Binnen de Hema is een project bezig om Sap BW te implementeren. Sap BW 
is een toplaag boven de bestaande databases van de Hema die voornamelijk 
als user interface dient. In deze userinterface kan de gegeven informatie op 
elke mogelijke manier gestructureerd worden. Bij het zoeken naar de 
gegevens die voor de designbase nodig zijn was reeds gebleken dat in de 
databases van Sap BW veel van deze gegevens reeds aanwezig zijn. 

6.3. Keuze oplossingsrichting 
Een databaseprogramma is geschikt als het aan een aantal voorwaarden 
voldoet: 

1. De gebruikers van de Designbase moeten ermee kunnen omgaan. 
2. Het programma moet ondersteund worden door de databases en 

afdelingen waar de gegevens vandaan komen. 
3. De capaciteit van het programma moet toereikend zijn om de 

benodigde gegevens te kunnen opslaan en verwerken. 
4. Er moet flexibel met de gegevens om gegaan kunnen worden 
5. De database moet eenvoudig up-to-date gehouden kunnen worden 

Een andere eigenschap zou grote voordelen met zich meebrengen: 
6. De mogelijkheid extra gegevens toe te voegen om een eventuele 

onvoorziene vraag te kunnen beantwoorden 

Een overzicht van de programma's en de mate waarop deze aan de 
voorwaarden voldoen is te zien in figuur 13. Excel en MS Access en SOL 
Server staan niet vermeld omdat ze de benodigde opslagcapaciteit missen. 
Dit is essentieel om als Databaseprogramma voor de Designbase te dienen. 
Om de gevraagde gegevens in het benodigde aggregatieniveau op te leveren 
moeten ervoor elke week zeker 500.000 regels opgeslagen worden. SQL 
Server heeft de grootste capaciteit, maar zou na 4 weken al over zijn limiet 
zijn. 

~ SAP BW Oracle DB2 
1 + - - - -
2 ++ - -
3 ++ ++ ++ 

4 ++ ++ ++ 

5 ++ + + 

6 + + + 

Gemiddeld: ++ + + 

Figuur 13: vergelijking van de verschillende programma's 

++ ;komt zeer goed overeen,+ ;komt goed overeen, +/- ;neutraal, - ;komt slecht overeen, -
; komt zeer slecht overeen 

21 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

Sap BW voldoet ruimschoots aan de eisen en is zeer geschikt om als 
databasepakket voor de Designbase te dienen. Deze goede eigenschappen 
komen voort uit het feit dat Sap BW de goede eigenschappen van 
databasepakketten als SOL-Server combineert met zijn eenvoudig te 
bedienen interface en flexibele indeling van de rapporten. De gebruikers zijn 
of worden bekend met SAP BW omdat het een standaard applicatie is binnen 
de HEMA. Dit zal de implementatie van het pakket bespoedigen. Een extra 
voordeel is de eenvoud waarmee Sap BW verschillende databases met elkaar 
koppelt en de mogelijkheid de gegevens naar Excel te exporteren voor 
bewerking. 

Een nadeel van SAP BW en ook de andere mogelijke programma's is dat de 
bouw van de Designbase uitbesteed moet worden. Dit omdat het 
programmeren complex en specialistisch werk is. In het geval van SAP BW is 
het een groot voordeel dat momenteel aan de implementatie gewerkt wordt. 

6.4. Uitwerking ontwerp Designbase 

6.4.1. Gegevens 
Er zijn zeer uitgebreide gegevens nodig in de Designbase. Deze zijn van het 
afgelopen jaar niet volledig verzameld en opgeslagen. Daarom bouwt de 
Designbase vanaf 2006 geschiedenis op. Daarin zullen alle gegevens komen 
die benodigd zijn bij het beantwoorden van de ontwerpvraagstukken. 

6.4.2. Opbouw 
Vanwege de keuze voor SAP BW is een ander datamodel nodig dan voor een 
relationele database in bijvoorbeeld MS Access. Het technisch datamodel in 
bijlage 16 moet daarom omgezet worden naar een datamodel geschikt voor 
SAP BW. 

In bijlage 17 is het model voor de Designbase in SAP BW weergegeven. Er 
wordt voor elke functie een databank gevuld. Deze databanken zijn onderaan 
in de figuur weergegeven. De meeste van deze databanken worden gevuld 
met gegevens die ook gebruikt worden voor rapportage van de verschillende 
afdelingen binnen het DC. Daarnaast zijn er enkele databanken speciaal voor 
de Designbase. Dit zijn bijvoorbeeld de databank voor AG en de 
Stamgegevens databank. 
De databanken kunnen met een beperkt aantal weken geladen worden om de 
database werkbaar te houden. Wanneer men naar een week in het verleden 
wil kijken kan deze geladen worden. De volgende dag is deze dan 
beschikbaar. Aan de Designbase is een rapport toegevoegd met daarin een 
grafiek met het aantal pallets, het aantal pickeenheden en het aantal artikelen 
uitgezet tegen de tijd . Deze grafiek wordt door het systeem volledig 
gehouden. Hiermee kan een voor onderzoeking relevante periode gekozen 
worden. 

De rapporten in bijlage 17 die boven de databanken zijn weergegeven zijn 
slechts voorbeelden. De verschillende databanken kunnen namelijk via een 
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rapport benaderd en gecombineerd worden. Op deze manier kunnen de 
gegevens die speciaal voor de Designbase verzameld worden toegevoegd 
worden aan de reeds in SAP BW aanwezige gegevens. 

6.5. Implementering 
De designbase is operationeel. De verschillende rapporten zijn één voor één 
beschikbaar gekomen voor gebruik. Voor de oplevering is gecontroleerd of 
de rapporten gelijk zijn aan het ontwerp en geschikt zijn voor het doel dat ze 
moeten dienen. Vervolgens is degene binnen het LAO-team die het rapport 
zal gaan gebruiken op de hoogte gesteld van het feit dat zijn of haar deel van 
de Designbase opgeleverd is. 

In hoofdstuk 6 is aan de hand van een voorbeeld het ontwerpproces van de 
Designbase beschreven. In het volgende hoofdstuk zal de uitwerking van de 
opdracht voor de volumineuze artikelen beschreven worden. 
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7. Volumineuze goederenstroom 
Onderzoek en beschrijf de optimale methode voor het pieken van de 
volumineuze actiegoederen als onderdeel van het project Sophia. 

7. 1. Voorwaarden 
Voor de oplossingsrichtingen voor het pieken van de goederenstroom 
volumineuze artikelen zijn een aantal voorwaarden of beperkingen. 

Ruimte 
De beschikbare ruimte bestaat uit 2 delen: een hal van 112 m x 64 m en een 
deel van de huidige buffervloer. Dit deel van de buffervloer is ongeveer 30 m x 
15 m. 

Financiële mogelijkheden 
De financiële ruimte heeft een bovengrens van €100.000,- euro. 

Artikelen 
De goederenstroom in het volumegebied betreft de volumineuze artikelen. Dit 
zijn de artikelen waarvan de TPV non-toteable is, eventuele losse PE's ook 
non-toteable zijn en waarvan het aantal aan de pickgebieden aangeleverde 
pallets minimaal 40 pallets is. 

HEMA is een warenhuis dat een compleet assortiment wil voeren. Artikelen 
schrappen uit logistiek oogpunt is daarom geen optie. 

Personeel 
Het aantal medewerkers dat voor het volumegebied ingezet kan worden is 
niet begrensd. De doelstelling is om dit te minimaliseren. 

Materieel 
Zonder restricties kan er gebruik gemaakt worden van RF scanning . Een 
verdere mogelijkheid is het gebruik van voice picking. Hierbij scannen de 
pickers de picklocaties door het nummer op te lezen en wordt de pick 
bevestigd met de stem. 
De enige pallets die binnen het DC gebruikt worden zijn Europallets. 

Transport 
De huidige werkwijze die bij crossdock pallets, displays en actiestraten 
gebruikt wordt, zal mogelijk blijven . Hiervoor worden aparte ritten gepland. 

Opslag 
In de hal zijn in de huidige situatie 7826 palletplaatsen. Door de 
veranderingen voor het project Sophia blijven er 7000 palletplaatsen over. Er 
zijn 4 verdiepingen in de stellingen. Een kwart van de pallet plaatsen bevindt 
zich op de grond en kan gebruikt worden als picklocatie. 
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Overig 
- er wordt 5 dagen in de week gewerkt 
- er wordt 13 uur per dag gewerkt 
- in 95% van de weken van het jaar, moet de gehele pushstroom van die 

week verwerkt worden 
- voor de omzetgroei in de komende 15 jaar mag 20% aangenomen 

worden 
- in het CPS (Car Picking System) kan een pickperformance van 150 

picks per uur verwacht worden 

7.2. Aannames 

7 .2.1. Gegevens 
De gegevens voor het onderzoek naar de volumineuze goederenstroom zijn 
gebaseerd op de productiecijfers van het Veem. Hier vindt in de huidige 
situatie de verwerking van de volumineuze goederenstroom plaats. 

Van deze cijfers is een geschiedenis van een jaar voorhanden. Door 
koppeling van de Designbase aan de productiecijfers zijn de artikelgegevens 
toegevoegd. Daarmee is het mogelijk de productiegegevens te ordenen zoals 
in bijlage 9. De stamgegevens van de artikelen komen uit de Designbase en 
zijn van eind 2005. Niet van alle artikelen die in 2005-2006 verwerkt zijn, zijn 
de stamgegevens bekend. In bijlage 14 is afgebeeld welk deel van de pallets 
een bekend artikel draagt. Vanaf week 24 zijn voldoende stamgegevens 
bekend. Er is gekozen het onderzoek te baseren op de gegevens van week 
25 2005 tot week 6 2006. 

7.2.2. Indeling CPS / Volumegebied 
In bijlage 18 is een overzicht van het aantal pallets per toonbankweek 
gegeven. Er is gekozen om de pallets naar toonbankweek uit te zetten omdat 
na Sophia in de week voor de toonbankweek geproduceerd zal worden . 
Met 'pallets' worden de vanuit de bulkvoorraad aan het pickfront aangeleverde 
pallets bedoeld. Deze pallets zijn door DC-medewerkers vanuit een container 
op pallets gestapeld. Er kan dus vanuit gegaan worden dat het aantal pallets 
een goede maat is voor het totale volume in m3 aan goederen. 

Uit bijlage 19 blijkt dat toonbankweek 40 een middelmatige week is en dat 
toonbankweek 44 een week met erg veel pallets is. Van deze toonbankweken 
zijn de artikelen die in het CPS of het Volumegebied gepiekt moeten worden 
geselecteerd. In bijlage 20 is hiervan weergegeven hoeveel pallets naar het 
pickfront zijn gebracht. Na analyse is ervoor gekozen om artikelen die op 
meer dan 40 pallets aan het pickfront aangeleverd zijn tot de volumineuze 
artikelen te rekenen. Dit leidt ertoe dat ongeveer 10% van de artikelnummers 
en ongeveer de helft van de totale hoeveelheid pallets in het volumegebied 
komen. Deze grens van 40 pallets is gebaseerd op de verdeling dat 10% van 
de artikels 50% van het volume aan pallets genereert. Dit is een eerste 
indeling om van daaruit het onderzoek te starten. 
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Van de artikelen die op meer dan 40 pallets aangeleverd zijn is in bijlage 21 
weergegeven hoeveel pallets er in totaal per week aan de pickfronts 
aangeleverd zijn en het aantal verschillende artikelnummers dat dit waren. In 
figuur 14 zijn de kengetallen van de goederenstroom weergegeven. De 0-
weken zijn weken waarin geen van de artikelen in aanmerking kwam om in 
een volumegebied verwerkt te worden. Dit was in 27% van de weken het 
geval. Het verschil tussen de gemiddelde mediaan en het gemiddelde geeft 
aan dat de verdeling van het aantal pallets over de verschillende 
artikelnummers scheef is. 

~ 
,,' Incl. 0-weken Zonder 0-weken 

Gemiddeld aantal pallets p. week 632,00 834,32 
Gemiddeld aantal artikelen p. week 8,18 10,80 
Gemiddeld aantal pallets per artikel p. week 54,52 71,97 
Gemiddelde mediaan aantal pallets p. week 31,03 40,96 
Gemiddeld aantal picks per week 12780,24 16869,92 

Figuur 14: kengetallen van de volumineuze goederenstroom 

7 .2.3. Expeditie 
De expeditie heeft 22 deuren. 2 Van deze deuren zijn lastig te bereiken en 
worden zelden gebruikt. Na het project Sophia wordt er per deur elke 3 uur 
een wissellaadbak geladen. Dat is gelijk aan 20/3 = 6,7 wissellaadbakken per 
uur. 

Het project Sophia heeft o.a. tot doel om de hoeveelheid gepickte goederen in 
buffers te verminderen. Om dat te bereiken moet er in de pickgebieden zo kort 
mogelijk voor het laden van de wissellaadbak gepiekt worden. In een 
wissellaadbak gaan momenteel 1-3 vestigingen. 
In week 11 van 2006 werden er 1224 filialen bezocht. In deze week werden in 
totaal 548 Wissellaadbakken beladen. Dit is een gemiddelde van 1224 / 548 = 
2,23. Aangenomen dat er gemiddeld 2,23 vestigingen met een wissellaadbak 
beleverd worden maakt dat er per uur gemiddeld voor 6,7 * 2,2 = 14,7 
vestigingen geladen moet worden. De pickgebieden moeten dusdanig 
ingericht worden dat zij de picks van 14,7 vestigingen per uur kunnen 
produceren. 

7 .2.4. Aantal rolcontainers 
In week 02 in 2006 zijn 4.637 rolcontainers met artikelen van het Veem 
geladen met daarin 1.973.930 liter. Dit is per rolcontainer gemiddeld 
1.973.930 / 4637 = 426 liter. De maximale inhoud van een rolcontainer is: 8 * 
6 * 18 = 864 liter. 

De push goederen worden over het algemeen in zeecontainers aangeleverd. 
De pallets worden door DC personeel op pallets gestapeld . Aangenomen kan 
worden dat de pallets op de hoogte van de beschikbare locaties gestapeld 
zullen worden. De pallets voor de volumeverdelingen zullen opgeslagen 
worden in Hal 4. De oppervlakte van een pallet is 12 * 8 = 96 dm2

. Het 
gemiddelde volume van de goederen op de pallets in deze hal is 1.270,35 liter 
per pallet. 
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Gemiddeld wordt dus elke voorraadpallet na productie omgezet in 1.270,35 / 
426 = 3 rolcontainers. Dit is een bovengrens omdat de goederen in het 
volumegebied groter en steviger zijn en vaker in een ( balkvormige) TPV 
verpakt zitten. De rolcontainers in het volumegebied kunnen waarschijnlijk wat 
beter gevuld worden. Bij perfecte vulling zou elke pallet gemiddeld in 1270,35 
/ 864 = 1,5 rolcontainers omgezet worden. Dit is de ondergrens. Een 
opgeslagen pallet wordt in 1,5 - 3 rolcontainers omgezet. 

7 .2.5. Samenvatting 
In deze paragraaf is uiteengezet welke artikelen onderdeel van de 
volumineuze goederenstroom zijn . Dit zijn de artikelen met een non-toteable 
TPV die bovendien op 40 pallets aan het pickfront aangevoerd moeten 
worden. Gemiddeld zijn er 10,8 artikelen per week die tot de volumineuze 
goederenstroom gerekend kunnen worden. De spreiding is van 1-21 
artikelnummers. Elk van deze artikelen staat gemiddeld op 72 pallets. 
Daarnaast is onderbouwd dat de gewenste productiesnelheid van het 
volumegebied 14,7 vestigingen per uur is. Een pallet wordt gemiddeld in 1,5 -
3 rolcontainers omgezet. 
In de komende paragraaf wordt aan de hand van een beslisboom omschreven 
welke oplossingsrichtingen er zijn. Vervolgens worden de mogelijke 
oplossingsrichtingen omschreven en vergeleken. 

7.3. Beslisboom 
Om het aantal mogelijke oplossingsrichtingen in een vroeg stadium terug te 
brengen tot de reële mogelijkheden wordt de beslisboom van bijlage 22 
doorlopen. De verschillende stappen in de beslisboom worden getoetst aan 
de criteria die voor het gehele project Sophia gelden en aan de criteria die 
voor het project voor de volumineuze artikelen gelden. Deze criteria zijn terug 
te lezen in hoofdstuk 4: Order verzamel methodes Pushstroom en in 7 .1 
voorwaarden. De criteria zijn: 

- Productbeschikbaarheid: de productbeschikbaarheid voor de winkels 
moet meer dan 95% zijn. Dit is afhankelijk van de precisie waarmee 
gepiekt wordt en de inrichting van het systeem. 

- Investeringsniveau: de maximale investering voor een volumegebied is 
€100.000,-

- Inzet personeel: deze is onbegrensd, maar moet geminimaliseerd 
worden. 

- Ruimte besparing: de opslagruimte binnen het DC wordt beperkt, 
efficiënte benutting is essentieel. 

- Beschikbare ruimte: de beschikbare ruimte is Hal 4 en een klein deel 
van Hal 6. 

- Indeling beschikbare ruimte: de bestaande palletstellingen kunnen niet 
afgebroken worden. 

- Productiviteit pickgebied: de tijd dat goederen in het DC aanwezig zijn 
wordt teruggebracht, de doorlooptijd van het pickgebied moet 
toereikend zijn om de artikelen tijdig te verzenden. Er moeten 14,7 
vestigingen per uur gepiekt kunnen worden. 
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- Goederenstroom: het pickgebied moet een goederenstroom met zeer 
grote aantallen van slechts enkele artikelen kunnen verwerken. Deze 
artikelen hebben een non-toteable TPV en eventueel ook een non
toteable PE. 

- Assortiment flexibiliteit: de mate waarop het pickgebied om kan gaan 
met de verschillende soorten artikelen en hun eigenschappen. 

Aan de volgende criteria moet absoluut voldaan worden: het 
investeringsniveau, de beschikbare ruimte en de indeling van de beschikbare 
ruimte. 

7 .3.1. Manuele of geautomatiseerde systemen 
Er zijn meerdere argumenten om voor het volumineuze gebied voor manuele 
systemen te kiezen. Manuele methodes worden veelal gebruikt vanwege 
variabiliteit in de afmetingen en het formaat van de SKU's, de variabiliteit in de 
vraag naar de artikelen, de seizoenspatronen in de vraag naar producten of 
de grote investering in een order pick systeem (C. G. Petersen, G. Aase, 
2004). Andere redenen zijn: de artikelen kunnen niet gemakkelijk verwerkt 
worden door machines en de orders kunnen te klein zijn (C. G. Petersen, 
2000). Geautomatiseerde systemen maken minder fouten, maken een hogere 
productiviteit van de pickers mogelijk en besparen arbeid. De nadelen van 
Geautomatiseerde systemen zijn de hoge investeringskosten en een gebrek 
aan flexibiliteit. Dit gebrek aan flexibiliteit is de beperking van het te verwerken 
assortiment en het systeem heeft een maximale capaciteit. 

Criterium ' Manuele Systemen Geautomatiseerde 
svstemen 

Productbeschikbaarheid - ++ 

Investeringsniveau ++ --
Inzet personeel - + 

Ruimte besparing +/- + 

Beschikbare ruimte ++ --
Indeling beschikbare ruimte ++ --
Productiviteit pickgebied + +/-
Goederenstroom ++ -
Assortiment flexibliteit ++ --
Figuur 15: criteria manuele-/ geautomatiseerde systemen 
Legenda: ++ ;zeer positief aspect, + ;positief aspect, +/- ;neutraal aspect, - ;negatief aspect, 
-- ;zeer negatief aspect 

De geautomatiseerde systemen scoren op een aantal criteria beter dan de 
manuele systemen. Op de criteria waar absoluut aan voldaan moet worden 
scoren zij echter onvoldoende. Het investeringsniveau wordt overschreden, 
de inrichting van Hal 4 moet veranderd worden en de flexibiliteit om de 
volumineuze goederenstroom te kunnen verwerken wordt ontbeerd. De 
manuele systemen hebben aldus de voorkeur. 

28 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

7 .3.2. Dedicated of random opslag 
Bij random opslag worden binnenkomende goederen op de eerste 
beschikbare opslaglocatie opgeslagen. De artikelen komen dus willekeurig 
door elkaar te staan. Het doel van deze opslagmethode is het maximaliseren 
van het gebruik van de ruimte. Dit gaat ten koste van de extra arbeid die 
verricht moet worden om de pallets te vinden en te bereiken. 

Bij dedicated opslag wordt gekozen om de binnenkomende pallets op tevoren 
bepaalde plekken op te slaan. De indeling kan op verschillende manieren 
bepaald zijn: op basis van het COi (cube per order index): hierbij bepaalt het 
aantal maal dat het artikel gepiekt moet worden in verhouding tot zijn inhoud 
de afstand tot het binnenkomst/ afzetpunt. Artikelen die meestal samen 
besteld worden kunnen bij elkaar in de buurt opgeslagen worden. De volgorde 
kan puur op de omzet van de artikelen gebaseerd zijn. (Tompkins, Petersen 
1999, Linn and Wysk 1987, Dekker 2004). De eigenschappen van de artikelen 
kunnen ook de reden van combineren zijn, zoals het assortiment of 
breekbaarheid (Dekker, 2004). Linnen Wysk (1987) stellen dat random 
storage het beste geschikt is voor de opslag van artikelen met een lage 
doorzet terwijl op omzet gebaseerde opslag zeer geschikt is voor de opslag 
van artikelen met een hoge doorzet. 

De volumineuze goederenstroom is een goederenstroom met een extreem 
hoge doorzet per artikel. De artikelen zijn maximaal enkele weken in het DC 
aanwezig, terwijl er grote aantallen pallets van verwerkt moeten worden. 
Dedicated storage op omzetniveau wordt daarom vergeleken met random 
storage. 

Criterium - -~ _., .. ,. 
Random storage -~:~ Dedicated stórage 1 

Productbeschikbaarheid n.v.t. n.v.t. 
Investeringsniveau n.v.t. n.v.t. 
Inzet personeel +/- + 
Ruimte besparing + -
Beschikbare ruimte ++ ++ 
Indeling beschikbare ruimte ++ ++ 
Productiviteit pickgebied n.v.t. n.v.t. 
Goederenstroom n.v.t. n.v.t. 
Assortiment flexibiliteit n.v.t. n.v.t. 
Figuur 16: criteria random /dedicated storage 
Legenda:++ ;zeer positief aspect, + ;positief aspect, +/- ;neutraal aspect, - ;negatief aspect, 
-- ;zeer negatief aspect 

Conclusie 
De 2 methodes ontlopen elkaar niet veel. Bij inzet personeel scoort dedicated 
storage beter omdat de aanvoerritten naar het pickfront beperkt kunnen 
worden. Random storage scoort beter bij het benutten van de beschikbare 
ruimte. Omdat beide methodes elkaar weinig ontlopen wordt gekozen voor 
een tussenvorm: alle artikelen van de volumineuze goederenstroom worden in 
hetzelfde gedeelte van een hal opgeslagen, zodanig dat ze dicht bij de 
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picklocatie liggen. Binnen dit gedeelte van de hal worden ze random 
opgeslagen zodat een betere vulgraad van de locaties ontstaat. 

7 .3.3. Een of meerdere orderverzamelaars per order 
Een order aan slechts 1 orderverzamelaar toewijzen heeft als groot voordeel 
dat de integriteit van de order bewaard blijft. De kans is daardoor groter dat 
alle orderregels van 1 order ook in 1 pakket verzameld worden. Een 
bijkomend voordeel is dat de orderverzamelaar een duidelijke 
verantwoordelijkheid heeft voor zijn werk. Het is namelijk goed te achterhalen 
wie eventuele fouten gemaakt heeft. De orderverzamelaar zal met de drager 
die naar de vestigingen verstuurd gaat worden langs de artikelen gaan 
bewegen. Deze drager is meestal en bij voorkeur een rolcontainer. Dit is een 
vorm van Straight order picking. 

Als meerdere orderverzamelaars 1 order verzamelen heeft dit als voordeel dat 
de loopafstanden van de pieker verminderd worden. Dit komt omdat er grotere 
hoeveelheden goederen meegenomen kunnen worden tijdens een picktour. 
Hierdoor neemt de productiviteit van de pickers toe en de gemiddelde 
doorlooptijd per order af. Een bijkomend voordeel is dat het eenvoudiger en 
dus sneller is om met een palletwagen in plaats van een rolcontainer te lopen. 
Het nadeel is dat de integriteit van de order verloren gaat en het werk van de 
orderverzamelaars slechter te controleren. 

Criterium , Een pieker per order Meerdere pickers per 
1 

order 
Productbeschikbaarheid + -
1 nvesterinçisniveau n.v.t. n.v.t. 
1 nzet personeel +/- + 
Ruimte besparing n.v.t. n.v.t. 
Beschikbare ruimte n.v.t. n.v.t. 
Indeling beschikbare ruimte n.v.t. n.v.t. 
Productiviteit pickgebied n.v.t. n.v.t. 
Goederenstroom + -
Assortiment flexibiliteit ++ + 
Figuur 17: criteria random /dedicated storage 
Legenda: ++ ;zeer positief aspect, + ;positief aspect, +/- ;neutraal aspect, - ;negatief aspect, 
-- ;zeer negatief aspect 

'Een pieker per order' is op meerdere punten beter dan meerdere pickers per 
order. 
De productbeschikbaarheid wordt hoger omdat de pickers nauwkeuriger 
kunnen en willen werken. Dit komt beide doordat het werk controleerbaar is, 
door henzelf en achteraf door anderen. 
Er moet waarschijnlijk meer personeel ingezet worden voor 'een pieker per 
order' omdat er minder efficiënt gepiekt kan worden. 
De goederenstroom kan beter verwerkt worden door 'een pieker per order' in 
te zetten omdat deze pieker de drager alleen inricht. De pieker heeft daardoor 
de mogelijkheid dit nauwkeurig te plannen. Bovendien kan de volgorde waarin 
gepiekt wordt niet gegarandeerd worden wanneer elke pieker een artikel naar 
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de dragers brengt. De pickers kunnen elkaar inhalen waardoor de volgorde 
verloren gaat. 
De voorkeur gaat uit naar 'een pieker per order'. 

7 .3.4 Strict order picking en Batch picking 
Batch picking 
Een orderverzamelaar verzamelt meerdere orders tegelijkertijd. Hij heeft 
bijvoorbeeld meerdere kratten bij zich. Elke krat is voor een winkel. Tijdens de 
pickroute piekt hij voor alle vestigingen waar hij een krat voor meegenomen 
heeft. Batch picking is vooral geschikt voor kleine orders <5 order lines 
(uitgaande van een groot assortiment) (Petersen, 2004, Tompkins, second 
edition). 

voordelen batch picking (Tompkins): 
- kortere picktour per orderline dus een hogere productiviteit van de 

pieker 
nadelen batch picking (Tompkins): 

- geen order integriteit 
- langere doorlooptijd per order 
- het sorteren van de picks naar de verschillende orders 

Strict order picking 
De orderverzamelaar gaat met de drager die naar de vestiging verstuurd 
wordt aan de goederen voorbij. Er wordt per uur voor een vaststaand aantal 
vestigingen gepiekt. De kortere doorlooptijd per order levert daarom geen 
voordeel op. De picktours zijn langer dan in het geval van Batch picking. Strict 
order picking is een optie voor het volumegebied. 

voordelen Strict order picking (Tompkins): 
- orders blijven compleet 
- pieker is verantwoordelijk voor complete order 
- korte doorlooptijd per order 

nadelen strict order picking (Tompkins): 
- lange pick tours per orderline als het aantal orderlines laag is <10 

(uitgaande van een groot assortiment) (Petersen 2004,) 

Criterium ' Strict order picking Batch picking 
Productbeschikbaarheid + -
1 nvesterinQsniveau n.v.t. n.v.t. 
1 nzet personeel +/- +/-
Ruimte besparing n.v.t. n.v.t. 
Beschikbare ruimte n.v.t. n.v.t. 
Indeling beschikbare ruimte n.v.t. n.v.t. 
Productiviteit pickgebied +/- +/-
Goederenstroom ++ --
Assortiment flexibiliteit n.v.t. n.v.t. 
Figuur 18: criteria random /dedicated storage 
Legenda: ++ ;zeer positief aspect, + ;positief aspect, +/- ;neutraal aspect, - ;negatief aspect, 
-- ;zeer negatief aspect 

31 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

In het volumegebied worden minimaal 40 / 342 = 0, 12 pallets per vestiging en 
per artikel verzameld . Aangezien er gemiddeld 10,8 artikelen in het 
volumegebied geproduceerd moeten worden, zijn dit 10,8 * 0, 11 = 1,2 pallets 
per vestiging. Deze 1,2 pallets per vestiging worden over 1,2 * 1,5 = 1,8 tot 
1,2 * 3,0 = 3,6 rolcontainers verdeeld. Een orderverzamelaar kan dus niet 
voldoende dragers meenemen om meerdere orders te verzamelen . Batch 
picking is daarom ongeschikt voor de goederenstroom die in het 
volumegebied verwerkt moet worden en levert geen voordeel op bij het 
criterium Inzet personeel. 

7.4. Oplossingsrichtingen 
Er zijn drie oplossingsrichtingen die aan de voorwaarden voldoen. De 
oplossingen moet op de daarvoor beschikbare ruimte uitgevoerd worden. 
Deze ruimte is afgebeeld in figuur 19. De plaats om stapels lege pallets heen 
te brengen is voor alle oplossingsrichtingen gelijk en bevindt zich rechts onder 
in Hal 4 . 

11 2m Ha12 Hal3 Hal5 

Hal6 

Figuur 19: schematische plattegrond ruimte voor volumeverdelingen 

7.4.1. Optie 1: Lange doorrolstellingen in hal 6 
Voor optie 1 worden de voorraadpallets opgeslagen in de onderste helft van 
Hal 4. Het pieken gebeurt in een pickgebied in Hal 6, zie figuur 20. De opslag 
in Hal 4 kan in de in de vorige paragraaf beschreven methode die deels op 
random opslag en deels op dedicated opslag gebaseerd is. Door de 
doorrolstellingen ruim genoeg op te stellen kan de variabiliteit van de 
goederenstroom ondervangen worden. De productiviteit van de pickers wordt 
hoger doordat deze oplossing een extreem compact pickfront oplevert. De 
bufferpallets staan namelijk achter het pickfront i.p.v. het pickfront breder te 
maken. De pickers kunnen strict order picking toepassen. 
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Het pickgebied bestaat uit doorrolstellingen met daarop ruimte voor meer dan 
8 pallets, buffervakken voor de rolcontainers die naar de vestigingen 
verzonden moeten gaan worden en ruimte om lege pallets en rolcontainers te 
bufferen. De pickstraat is schematisch weergegeven in figuur 21. 

Hal2 Hal3 

fvoere1 

figuur 20: plattegrond van optie 1 
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Figuur 21 : pickgebied van optie 1 

Werkwijze pieker 

1 4 m 1 

Hal5 

136 m 101 hel 
uitvoerpunl 

De werkwijze van de pieker is bij straight order picking als volgt: 
1. neem een lege rolcontainer 
2. voorzie de rolcontainer van een bestemmingskaart, hierop staat de 

bestemming en een nummer om de rolcontainer uniek te maken 
3. beweeg naar de dichtstbijzijnde doorrolstelling met een door de winkel 

gewenst artikel 
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4. pick het aantal artikelen dat de vestiging wil in de rolcontainer 
5. herhaal stap 3 en 4 totdat alle artikelen voor een vestiging gepiekt zijn 

of totdat de rolcontainer vol is. 
6. breng een rolcontainer waar niets meer bij gepiekt kan of hoeft te 

worden naar het buffervak dat in dat uur voor deze vestiging bestemd 
is 

7. pak weer een nieuwe rolcontainer en ga verder bij stap 2 

8. lege pallets moeten naar de lege palletbuffer gebracht worden 

Werkwijze heftruckchauffeur 
De heftruckchauffeur zorgt voor de aanvoer van pallets waarvan gepiekt wordt 
en voor de afvoer van de lege pallets waarvan gepiekt is. De pallets die 
aangevoerd moeten worden staan opgeslagen in Hal 4. Ze staan in de 
benedenhelft zodat de route van de chauffeur zo kort mogelijk is. De lege 
pallets moeten op stapels van 12 naar het opzetpunt in Hal 4 gebracht 
worden. De pickers maken stapels van 4, de heftruck chauffeur stapelt deze 
weer tot 12. 

Werkwijze afvoertrucks 
De afvoertrucks brengen per rit 3 rolcontainers naar de bufferplaats voor de 
laadvloer. Af en toe nemen zij lege rolcontainers mee om in de buffer met lege 
rolcontainers te plaatsen. 

7 .4.2. Optie 2: pickstraat in de Hal 
Voor optie 2 wordt in Hal 4 zowel gepiekt als dat de voorraad pallets daar 
opgeslagen worden. Het pieken vindt plaats in een speciaal daarvoor 
ingerichte gang. De plaats van deze gang is schematisch weergegeven in 
figuur 22. 

Hal2 Hal3 Hal5 

Hal6 

Figuur 22: plattegrond optie 2 
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De opslag van de pallets kan voor optie 2 ook geschieden in een combinatie 
van random en dedicated storage. De productiviteit van de orderpickers is 
lager omdat ze een langer pickfront moeten bestrijken. Dit komt omdat de 
artikelnummers waarvan extreem veel pallets aangevoerd moeten worden op 
2 doorrolstellingen gelegd moeten worden. De heftrucks zullen een hogere 
productiviteit halen bij het aanvoeren omdat de afstand tussen de palletlocatie 
en de plek waar de pallet afgezet moet worden kleiner geworden is. De 
afvoertrucks halen een wat lagere productiviteit dan in optie 1 omdat de 
afstand tot de expeditie is toegenomen . 

Het pickgebied van optie 2 heeft veel overeenkomsten met het pickgebied van 
optie 1. De verschillen zijn: de doorrolstellingen hebben slechts 2 
palletplaatsen en het pickgebied bevindt zich tussen 2 stellingen in een 
pickgang in Hal 4. Een schematische weergave van het pickgebied is 
weergegeven in figuur 23. 

135 m naar expeditie 

figuur 23: pickgebied optie 2 

Werkwijze pieker 
De werkwijze van de pieker is gelijk aan optie 1 . 

Werkwijze heftruckchauffeur 

32.3 m tot het 
pallet uitvoerpunt 

40,6 m palletlocati e -
afzetpunt 

De werkwijze van de heftruckchauffeur is vrijwel gelijk als bij optie 1. Het 
verschil is dat de chauffeurs de hal niet meer hoeven te verlaten. 

Werkwijze afvoertrucks 
De afvoertrucks gaan hetzelfde te werk als bij optie 1. Het enige verschil is dat 
ze nu een hal in en uit moeten rijden . 
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7 .4.3. Pieken en aanvoeren binnen een gang 
Bij optie 3 wordt in de gangen van Hal 4 zowel gepiekt als opgeslagen. De 
plattegrond van deze optie is in figuur 24 weergegeven. De uitwerking van de 
picksituatie is in figuur 25 weergegeven. In optie 3 moeten de voorraadpallets 
dedicated opgeslagen worden. De grondlocaties zijn namelijk de picklocaties. 
De voorraadpallets moeten om efficiënt aan te kunnen voeren in dezelfde 
gang opgeslagen worden als de picklocaties. 
De pieker kan met Strict order picking werken. Optie 3 is flexibeler dan de 
vorige 2 opties omdat er geen doorrolstellingen of andere hulpmiddelen voor 
nodig zijn . Het pickgebied kan elke keer zo ideaal mogelijk ingericht worden. 

Hal2 Hal3 Hal5 

afvoer en lege >a llets 

AG 

~ 

~ 

Hal6 

Figuur 24: plattegrond optie 3 

In elke pickstraat bevinden zich 2 artikelnummers. Aan elke zijde van de gang 
één. Wanneer 2 artikelnummers na elkaar in een gangzijde zouden liggen, 
dan moest de pieker de hele gang doorlopen om van het ene artikel naar het 
volgende te komen. 
De heftruckchauffeurs brengen in de pauze de pallets zoveel mogelijk naar de 
benedenzijde van de gang. Hiermee wordt bereikt dat de pickers hun 
werkzaamheden zoveel mogelijk in het begin van de gang kunnen uitvoeren. 
Dit voorkomt lange afstanden tussen de verschillende picklocaties die anders 
op verschillende plekken in de gang hadden gelegen. 
Deze oplossingsrichting lijkt op de manier waarop nu volume- en actiestraten 
uitgevoerd worden. In de huidige situatie rijden de heftrucks niet met pallets 
en de artikels liggen niet allemaal in een eigen gangzijde. 
Omdat de artikelen reeds bij opslag gescheiden moeten worden, vindt deze 
oplossing de ene week in de ene helft van Hal 4 plaats en een week later in 
de andere helft. 
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135 m naar expeditie 

figuur 25: pickgebied optie 3 
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De pieker zal Straight order picking toepassen en als volgt te werk gaan: 
1. een lege rolcontainer nemen uit de lege rolcontainer buffer 
2. de rolcontainer van een bestemmingskaart voorzien 
3. naar het dichtst bijzijnde artikel dat de vestiging wil bewegen 
4. het artikel in de rolcontainer pieken 
5. stap 3 en 4 herhalen totdat de rolcontainer vol zit of de order volledig 

gepiekt is. 
6. begin weer bij stap 1 

7. pallets die leeggeraakt zijn, moeten alleen uit de picklocatie gehaald 
worden 

Werkwijze heftruckchauffeur 
De heftruckchauffeurs brengen in de pauzes van de pickers zoveel mogelijk 
pallets naar de eerste posities in het pickfront. De pallets uit de lege posities 
brengen ze buiten het pickgebied. Als de pickers geen pauze hebben vullen 
de heftruckchauffeurs de picklocaties die iets verder in het pickfront liggen en 
brengen de lege pallets naar het opzetpunt. 

Werkwijze afvoertrucks 
De afvoertrucks gaan hetzelfde te werk als bij de optie 2. 

7.5. Vergelijking oplossingsrichtingen 

7.5.1. Criteria 
De oplossingsrichtingen die in de vorige paragraaf beschreven zijn worden in 
deze paragraaf op de volgende criteria beoordeeld: 

A Ontkoppeling: de mate waarin het aanvoer- van het pickproces 
ontkoppeld is waardoor 2 gescheiden processen ontstaan 
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B Afstanden: de afstanden die door de verschillende medewerkers 
binnen het volumegebied afgelegd moeten worden. 

C Flexibiliteit: de mate waarin het pickgebied aangepast kan worden aan 
veranderende omstandigheden zoals: aantal artikelen, aantal pallets 
per artikel, totaal aantal pallets, etc. 

D ARBO: de mate waarin de gezondheid van de medewerkers 
gegarandeerd kan worden. 

E Voorbereiding: hoeveelheid sturing en hoeveelheid tijd om het 
pièkgebied aan het begin van een week op gebruik voor te bereiden. 

F Overzicht op de werkplek: de mate waarin een afdelingschef overzicht 
kan houden op het werk en de werknemers. 

G Aanvoer uitstellen: de mate waarop de aanvoer van pallets uitgesteld 
kan worden tot een moment waarop meer capaciteit aanwezig is. 

H Kostbaarheid van de locatie: de veelzijdigheid en gunstigheid van de 
ligging van een oppervlakte in het DC 

1 Investeringsniveau: de grootte van de benodigde investering 
J Benutting van de opslaglocaties: de mate waarin de palletlocaties 

benut worden voor opslag en dus niet leegstaan. 

De criteria zijn opgesteld aan de hand van de criteria die Tompkins et al 
noemt voor het evalueren van verschillende faciliteit ontwerp alternatieven. 
Daar zijn ontkoppeling, voorbereidingstijd en aanvoer uitstellen aan 
toegevoegd. Deze extra criteria zijn na overleg met leden van de projectgroep 
volumeverdelingen toegevoegd. 

De criteria leiden in de huidige situatie ook tot de keuzes die gemaakt worden. 
Er worden in een actiestraat meerdere grijplocaties ingericht om te 
ontkoppelen . Het aantal artikelen wordt beperkt om de afstanden die afgelegd 
moeten worden klein te houden. Geen van de huidige methodes voor de 
Pushgoederenstroom gebruikt hulpmiddelen die de flexibiliteit verminderen. Er 
wordt tussen de stellingen op de grondlocaties gewerkt. Zodoende kan de 
ruimte eenvoudig een andere bestemming krijgen als dat voordeliger is. 
Alleen als er voldoende pallets in een volumestraat geplaatst kunnen worden, 
wordt hij opgezet. Als dit er te weinig zijn is het de voorbereiding niet waard. 
Op het Veem heeft elke pickmethode een eigen ruimte. Dit is om het overzicht 
te kunnen bewaren. 

Om het belang van de verschillende criteria voor de uitwerking van het 
volumegebied te vergelijken wordt een Prioriteit matrix voor het evalueren van 
Faciliteit Ontwerp Alternatieven opgesteld. Deze is weergegeven in figuur 26. 
Elk criterium wordt één op één vergeleken met op belangrijkheid vergeleken 
met elke andere. De volgorde van belangrijkheid wordt beoordeeld met een 
cijfer, zie legenda. Door de cijfers van de vergelijkingen voor een criterium op 
tellen ontstaat een eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling geeft een weging 
van belangrijkheid aan de criteria. 
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. 
A B C D E F G ' H 1 J rii totaal oercentaaè 

~: Ontkop 1,0 1,0 0,2 0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 1,0 48,3 14,38 
B: Afstand 1,0 1,0 5,0 0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 0,2 52,3 15,57 
C: Flexi 5,0 0,2 1,0 0, 1 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 51,3 15,28 
D:ARBO 10,0 10,0 10,0 1,0 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 86,0 25,61 
E: Voorber 0, 1 0,1 0,1 0, 1 1,0 0,2 5,0 0,2 1,0 0, 1 7,9 2,35 
F: Overzi 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 5,0 1,0 0,2 0,2 0,2 0, 1 7,1 2, 11 
G: Uitstel 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,2 5,0 1,0 1,0 1,0 0,2 8,8 2,62 
H:Locatie 0, 1 0,1 0,2 0,2 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 0,2 17,8 5,30 
1: lnvest 0,2 0,2 0,2 0,1 1,0 5,0 1,0 0,2 1,0 0, 1 9,0 2,68 
U: Benut 1,0 5,0 0,2 0,1 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0 1,0 47,3 14,09 

kolom 
totaal 18,6 17,8 17,1 2,0 62,2 66,2 53,2 37,6 43,2 17,9 335,8 100% 
Figuur 26: prioriteit matrix voor evaluatie van ontwerpcriteria (Tompkins, third edition) 
Legenda: 10 = significant veel belangrijker, 5 significant belangrijker, 1 gelijkwaardig, 0,2 
significant minder belangrijk, 0, 1 significant veel minder belangrijk 

In de komende paragrafen zullen de 3 oplossingsrichtingen beoordeeld 
worden op alle criteria. De criteria worden in volgorde van belangrijkheid 
behandeld. De belangrijkste criteria zijn in afnemende volgorde van 
belangrijkheid: ARBO, Afstanden, Flexibiliteit, Ontkoppeling en de benutting 
van de voorraadlocaties. De oplossingsrichtingen zullen ook met prioriteits 
matrices vergeleken worden. 

7.5.2. ARBO 
Bij optie 1 en 2 hoeven de pickers, de heftrucks en afvoertrucks elkaar niet te 
doorkruisen omdat er een speciaal pickgebied is. Dit is veiliger voor de 
pickers, de kans op een aanrijding is daardoor kleiner. In optie 3 wordt in 
dezelfde gang aangevoerd en gepiekt. De heftrucks rijden in de gang met de 

allets o de ickers af. Dit is een minder veili e situatie dan bij optie 1 en 2. 
RBO 86,0 

tie 3 rï totaal waarde criterium 

, , 5,0 7,0 602,00 

1,0 

0,2 

1,0 

0,2 

5,0 

1,0 

7,0 

1,4 

602,00 

120,40 

2,2 2,2 11,0 15,4 1324,40 
Figuur 27: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven (Tompins, third edition) 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 

7 .5.3. Afstanden 

Vergelijking afstanden 
In figuur 28 staat een overzicht van de totale afstanden die afgelegd moeten 
worden voor de verschillende opties. De opbouw van deze cijfers is in bijlage 
23 uitgewerkt. 'pers.' Staat voor personen. 
Optie 3B is gelijk aan optie 3, met als verschil dat het buffervak niet in een 
pickgang ligt, maar dat het haaks op de stellingen aan de zijde van het 
pickfront ligt. 
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0 tie 1 O tie2 O tie 38 
snel-

heden totaal m pers./ otaal m pers. otaal m pers.~ 

m/u uur uur uur 

totaal aantal ersonen: 
Figuur 28: overzicht van de afstanden en het aantal personen dat voor de overbrugging ervan 

Conclusie vergelijking afstanden 
De afstanden die voor optie 1 en 2 afgelegd moeten worden liggen dicht bij 
elkaar. Optie 2 is als de afstanden worden omgerekend naar manuren het 
voordeligst. Beide opties 3 scoren veel minder op het gebied van de 
afstanden. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn afstanden die van stelling 
naar stelling afgelegd moeten worden door de pickers . 

.. .. -· 
~fstanden 52,3 

optie 1 optie 2 optie 3 rii totaal * waarde criterium 

pptie 1 1,0 1,0 5,0 7,0 366, 10 

optie 2 1,0 1,0 5,0 7,0 366, 10 

optie 3 0,2 0,2 1,0 1,4 73,22 

kolom 
~otaal 2,2 2,2 11,0 15,4 805,42 
Figuur 29: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed , 0, 1 significant veel minder goed 

7.5.4. Flexibiliteit 
Optie 1 is gebonden aan het aantal doorrolstellingen dat hij heeft. Er kunnen 
niet meer verschillende artikelen gepiekt worden in dit pickgebied dan er 
doorrolstellingen zijn . De pallets moeten dusdanig beladen zijn dat ze op de 
doorrolstellingen kunnen rollen zonder hun belading te verliezen. 

Bij optie 2 kan het aantal doorrolstellingen dat gebruikt wordt per week ruimer 
gevarieerd worden omdat er veel meer van aangelegd kunnen worden. Bij 
deze optie geldt ook dat de artikelen in de doorrolstellingen moeten kunnen 
rollen zonder hun belading te verliezen. Er is echter wel ruimte om 
picklocaties zonder doorrolstelling in te richten en zonodig te gebruiken. 

Bij optie 3 zijn geen doorrolstellingen zodat de belading van de pallets nooit 
een beperking vormt. De pallets passen op alle locaties. Het aantal 
pickgangen kan eenvoudig aangepast worden aan het aantal artikelen dat er 
verwerkt moet worden. De beperking is het aantal beschikbare gangen. Dit 
aantal is echter zeer ruim: er zijn 20 stellingzijdes en desnoods kunnen beide 
hal helften gebruikt worden. Het gebruik van de hal wordt zeer inflexibel bij 
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optie 3. In één helft van de Hal wordt gepiekt en in de andere helft van de Hal 
wordt reeds het pickgebied van een week later voorbereid . 

-··· .. 

Flexibiliteit 51,3 

ootie 1 optie 2 optie 3 rii totaal • waarde criterium 

optie 1 1,0 0, 1 0,1 1,2 61,56 

optie 2 10,0 1,0 1,0 12,0 615,60 

ootie 3 10,0 1,0 1,0 12,0 615,60 

kolom 
totaal 21 ,0 2,1 2, 1 25,2 1292,76 
Figuur 30: pnonteIt matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 

7 .5.5. Ontkoppeling 
Onder ontkoppeling wordt verstaan: de voorkoming van de situatie waarin een 
te groot aantal dringende navulopdrachten tegelijkertijd plaatsvindt. Er is een 
simulatiemodel gemaakt op basis van de methodologie weergegeven in figuur 
31 . Deze methodologie is gebaseerd op de aanpak uit Liman et al, 2004. 

7.5.5 .1. Project 
definiëring 

Probleem fom,ulering 

Doelen beschrijven 

Is simulatie nodig? 

7.5.5.2 . Model 
ontwikkeling 

Aannames 

Ontwerp het model 

Selecteer software 

Figuur 31 : Aanpak ontkoppelingsvraagstuk 

7.5.5.1. Project Definiëring 
Probleem formulering 

7.5.5 .3. Model 
bouwen en testen 

Verzamel gegevens 

Bouw het model 

Experimenteren 

De vraagstelling is: hoeveel bufferplaatsen zijn er op een doorrolstelling nodig 
om het aanvoer- en het pickproces te ontkoppelen? 
Met het antwoord op deze vraag ontstaat meer duidelijkheid over het voordeel 
van optie 1 ten opzicht van optie 2. Bovendien kan een betere voorspelling 
gedaan worden van de ideale inrichting van het pickgebied van optie 2. 
Hierdoor kunnen in een later stadium betere vergelijkingen gemaakt worden 
van de afstanden die afgelegd moeten worden. 

Doelen 
De doelstelling is te achterhalen hoe groot de ontkoppeling tussen het 
aanvoer- en het pickproces is bij verschillende lengtes van de 
doorrolstellingen. 
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Scope en mate van detaillering 
De scope beperkt zich tot de ontkoppeling tussen het aanvoer en het 
pickproces als gevolg van de lengte van de doorrolstellingen. In het model 
moeten de volgende onderdelen aanwezig zijn: 

- beperking van de aanvoercapaciteit 
- stochastisch proces voor het pieken 
- stochastisch aanvoerproces 

Minder belangrijk is: 
- exacte weergave van het afvoerproces 

Is simulatie nodig? 
Er zijn verschillende modellen overwogen om de ontkoppeling als gevolg van 
de lengte van de doorrolstellingen te meten. Dit zijn onder andere: 

- voorraadmodellen 
- basestock modellen 
- wachtrij modellen 

Voorraadmodel/en en Basestockmodellen 
Voorraadmodellen zouden toegepast kunnen worden door elke doorrolstelling 
als een voorraad met een (s,Q) bestel systeem te modelleren (Sylver et al , 
third edition). 
Een basestock model is ontworpen om de situatie van een distributiecentrum 
en de centrale voorraad aldaar met de vestigingen en hun voorraad te 
modelleren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld te vinden in K.van 
Donselaar, 1990. Bij een Basestock model zou de voorraad op alle 
doorrolstellingen samen gebruikt worden als basestock. De voorraad in de 
bulklocaties is de centrale voorraad. 

Zowel voorraadmodellen als basestock modellen zijn onbruikbaar vanwege 
dezelfde reden. Er wordt in deze modellen geen rekening gehouden met een 
beperkte aanvoercapaciteit. In deze modellen wordt daarom geen wachttijd 
gerekend omdat de aanvoercapaciteit bezet is. 

Wachtrij modellen 
Wachtrij modellen zijn bedoeld om systemen waarin klanten bediend worden 
door servers te modelleren. Deze situatie doet zich ook bij de 
doorrolstellingen voor. Wanneer de pallets als klanten gezien worden en de 
heftrucks voor het aankomst proces zorgen. De servers worden weergegeven 
door de picklocaties op de doorrolstellingen. Op deze manier kan zowel het 
aankomst proces als het bedieningsproces door een stochast weergegeven 
worden en is de aanvoercapaciteit beperkt. 

Om te kunnen rekenen aan wachtrij modellen moeten de bedieningstijd en het 
aankomst proces geheugenloos zijn . Dit kan voor het bedieningsproces 
aangenomen worden, maar niet voor het aankomstproces. Wanneer een 
heftruck namelijk net een pallet geplaatst heeft, is het zeer onwaarschijnlijk 
dat deze locatie direct weer een pallet wil ontvangen. Een ander nadeel van 
de wachtrij modellen is dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen 
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de servers. Het aanvoerproces kan daarom ook geen prioriteit geven aan 
bijvoorbeeld het snelst lopende artikel. Het wachtrij model is om deze redenen 
niet geheel geschikt. 

Het wachtrij model kan wel gebruikt worden om een schatting te maken. De 
veronderstelde situatie met geheugenloosheid is namelijk extremer dan de 
echte situatie met geheugen. Er kan dus een bovengrens uitgerekend 
worden. Voor week 7 2006 wordt een M/M/c/N/k model (Senden 2002-2003) 
opgesteld (figuur 26). Dit is een model met c servers, ruimte voor N klanten in 
het systeem en een maximaal aantal klanten van k = N. De M/M geven aan 
dat de aanvoer en de bedieningstijd geheugenloos verondersteld worden. Bij 
doorrolstellingen met i locaties kunnen er i*c klanten in het systeem en ook 
maximaal in het totaal aanwezig zijn. De klanten die verloren gaan staan gelijk 
aan overcapaciteit van de heftrucks. 

Door de bezettingsgraad van de servers te berekenen, kan de prestatie van 
het systeem beoordeeld worden. Bij een hogere bezettingsgraad hebben de 
picklocaties vaker een pallet beschikbaar gehad. De heftrucks hebben 
bedieningstijd van 3 minuten per pallet. De servers zijn allemaal gelijk en 
zorgen samen bij een bezetingsgraad van 100% voor een picktempo van 
87,79 pallets per uur. Er zijn 15 verschillende artikelen. 

Resultaten 
Als eerste wordt het minimaal aantal benodigde heftrucks onderzocht. 
Hiervoor worden doorrolstellingen met 20 palletlocaties gekozen. Elk artikel 
heeft 1 doorrolstelling. De resultaten staan weergegeven in figuur 32. 

Aantal Aantal 
N 

Aantal 
'\, 

Bezettingsgraad 
doorrolstellingen palletlocaties heftrucks picklocàties 
15 20 1 23% 
15 20 2 46% 
15 20 3 69% 
15 20 4 92 % 
15 20 5 100 % 
15 20 6 100 % 
15 20 7 100 % 
Figuur 32: aantal heftrucks in M/M/c/N/k model 

Er zijn minimaal 5 heftrucks nodig om een bezettingsgraad van meer dan 99 
% te halen. Vervolgens wordt de invloed van het aantal bufferlocaties op de 
doorrolstellingen gevarieerd bij een aanvoerproces met 4 heftrucks. De 
resultaten staan in figuur 33 samengevat. Er blijkt dat bij 2 bufferlocaties 
vrijwel voldoende bufferlocaties zijn om het aanvoer en het pickproces te 
ontkoppelen. 
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Aantal Aantal Aantal Bezettingsgraad 
doorrolstellingen bufferlocaties heftrucks picklocaties 
15 1 4 87,4 % 
15 2 4 91,6 % 
15 3 4 91,7 % 
15 4 4 91,7 % 
Figuur 33: aantal bufferlocaties op de doorrolstellingen in M/M/c/N/k model 

Conclusie Wachtrij model 
Wanneer alle artikelen gelijk zijn en geheugenloosheid verondersteld wordt, 
kan geconcludeerd worden dat 2 posities op de doorrolstellingen voldoende 
zijn om vrijwel gehele ontkoppeling te bereiken . Dit is te verklaren door de 
korte aanvoertijden van de heftrucks in verhouding tot de duur van het 
leegpicken van één palletlocatie. Om te onderzoeken wat de consequenties 
zijn van verschillende doorlooptijden bij de servers, het toevoegen van 
geheugen en van prioriteits regels bij de aanvoer zal een simulatiemodel 
opgesteld moeten worden. 

7.5.5.2. Model ontwikkeling 
Aannames 

De heftrucks hebben een bedieningstijd die normaal verdeeld is met 
een gemiddelde van 3 minuten en een standaardafwijking van 0, 1 
minuten. 
Elke doorrolstelling heeft een eigen server. Dit is een weergave van de 
picklocatie. De orderverzamelaars worden weergegeven door de 
servers een exponentieële verdeling te geven. 
De bedieningstijd van de servers is exponentieel verdeeld , zodanig dat 
bij een bezettingsgraad van 100% het gevraagde aantal pallets 
leeggepickt wordt. De exponentiele verdeling is zeer chaotisch, dit is 
een goede weergave van de werkelijkheid omdat er onderscheid zit in 
het aantal picks dat per winkel gedaan moet worden. 

Ontwerp model 
Om het model te ontwerpen is er een Petrinet van gemaakt. Dit Petrinet is 
weergegeven in bijlage 24 Er zijn 2 pickprocessen in het midden van de figuur 
weergegeven. Dit zijn weergaven van individuele doorrolstellingen. Van deze 
pickprocessen moeten er evenveel weergegeven worden als dat er 
doorrolstellingen zijn . 
Elk pickgebied heeft 1 server, dit is de picklocatie. De random variabele geeft 
de verdeling van de bedieningstijd weer. 
De aanvoerzijde van het proces wordt door een groep heftrucks uitgevoerd, 
deze groep heeft de grote j . De random variabele geeft de bedieningstijd van 
de aanvoerfunctie weer. 
De afvoerfunctie wordt door een groep afvoertrucks uitgevoerd van de grote k. 
Ook daar geeft de random variabele de verdeling van de bedieningstijd weer. 

Selecteer software 
De software waarin gemodelleerd wordt is Arena van Rockwell Automation. 
De redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid en het feit dat de gebruiker 

44 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

enige ervaring heeft met het programma, dit zal de benodigde tijd om tot een 
goede simulatie te komen verkorten. 
Arena geeft de mogelijkheid om vanuit een flowchart een proces dynamisch te 
simuleren. 

7.5.5.3. Model bouwen en testen 
Verzamel gegevens 
De gegevens waarvoor getest zal worden zijn de artikelen die in week 7 van 
2006 in aanmerking kwamen voor het volumegebied. In deze week werd het 
grootste gedeelte van het zogenaamde 'tuinhout' verwerkt. De weken met 
tuinhout zijn berucht vanwege het grote aantal pallets met goederen dat 
verdeeld moet worden. De gegevens staan weergegeven in figuur 34. De 
aantallen die per uur verwerkt moeten worden zijn gebaseerd op het pieken 
voor 14,7 vestigingen per uur. Dit betekent dat in 342/14,7 = 23 uur alle 
volumineuze artikelen gepiekt zijn. Het aantal pallets per uur is 87,79. Deze 
pallets worden omgezet in 87,79 * ((1,5+3) /2) = 198 rolcontainers. Dit is ook 
het maximum aantal rolcontainers dat geproduceerd kan worden. In de 6, 7 
laadbak die per uur geladen wordt passen 6,7 * 30 = 201 rolcontainers. Er kan 
dan niets uit de andere pickgebieden geladen worden. 

artikel aantal oallets aantal oallets/uur aantal TPV/oallet 
1 315 13,63 
2 285 12,33 
3 239 10,34 
4 233 10,08 
5 154 6,66 
6 147 6,36 
7 123 5,32 
8 106 4,59 
9 96 4,15 

10 72 3,12 
11 62 2,68 
12 57 2,47 
13 51 2,21 
14 47 2,03 
15 42 1,82 

Totaal: 2029 87,79 
Figuur 34: toonbankweek 7 2006; actiestraat met tuinhout 

Bouw model 

16 
16 
16 
16 
16 
6 

16 
8 
6 
8 
8 

16 
6 

24 
32 

-

aantal oicks/uur 
218,11 
197,33 
165,48 
161,33 
106,63 
38,17 
85,16 
36,70 
24,93 
24,93 
21,46 
39,47 
13,24 
48,81 
58,16 

1239,91 

De flowchart van het Arena model is weergegeven in figuur 35. Hier is 
schematisch 1 doorrolstelling weergegeven. De groep heftrucks is niet in de 
flowchart weergegeven. Wanneer meerdere doorrolstellingen tegelijkertijd om 
een pallet vragen, kiezen de heftrucks ervoor om de doorrolstelling met de 
kleinste werkvoorraad eerst na te vullen. De werkvoorraad is gelijk aan het 
aantal pallets in de wachtrij voor de pickers, vermenigvuldigd met de 
gemiddelde duur om een pallet leeg te pieken. Elke doorrolstelling heeft zijn 
eigen server, dit zijn de pickposities. 
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Figuur 35: flowchart Arena model 

Afstudeerverslag 

-► Aanvoeren ► 
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Pieken 
pallets 

De verschillende functies die uitgevoerd worden zijn: 

Luke Verhagen 

- Create pallets: het aantal pallets dat uiteindelijk op de doorrolstellingen 
kan staan wordt aan het begin van de simulatie aangemaakt. 

- Geef pallets inhoud: de aangenaakte pallets krijgen het aantal TPV dat 
erop staat toegewezen. 

- Aanvoeren pallets: de pallets worden aangevoerd. In deze figuur staat 
aangegeven hoe lang één aanvoeractie duurt en wie ze uitvoert. Dit is 
het team heftrucks. 

- Pieken pallets: hier worden de TPV's een voor een van de pallet 
gepiekt. De snelheid waarmee dit gebeurt staat erin aangegeven. 

- Pallet leeg?: als de pallet leeg is wordt hij gevuld en in de wachtrij bij 
de heftrucks gezet. 

- Inhoud min 1: als de pallet nog niet leeg was, wordt er hier 1 TPV 
afgehaald en wordt hij op de picklocatie teruggeplaatst. 

Model verificatie en validatie 
Het model is geverifieerd en gevalideerd door middel van tests. Deze zijn 
vergeleken met de resultaten uit het wachtrij model. De verschillen waren 
verklaarbaar. De bezettingsgraden van de verschillende servers waren 
bijvoorbeeld verschillend. Dit veroorzaakte onder andere verschillen met het 
wachtrijmodel. Het wachtrij model rekende met identieke servers. 

Testen 
Test 1 is de eerste figuur die in bijlage 25 is weergegeven . Op de y-as zijn de 
bezettingsgraden in procenten weergegeven . Op de x-as zijn pickpositie P1 -
P15 en heftruck H1 - H8 uitgezet. Hier is met 8 heftrucks aangevoerd. Getuige 
de bezettingsgraden van de heftrucks waren dit er meer dan voldoende. Het 
aantal bufferposities op de doorrolstellingen is gevarieerd van 1 tot 4. Uit de 
figuur blijkt dat wanneer de doorrolstellingen 3 bufferposities hebben, de 
picklocaties een bezettingsgraad van 100% hebben. De 4e bufferlocatie levert 
niets extras meer op. Alle picklocaties moeten voor meer dan 99% bezet zijn. 
Als alle locaties bijvoorbeeld voor 95% bezet zijn betekent dit dat het gehele 
pickfront slechts voor (0,95) 15 *100% = 46% bezet is. Bij een bezettingsgraad 
van precies 99% per doorrolstelling heeft het gehele pickgebied slechts een 
bezettingsgraag van 86%. 

Test 2 is de 2e figuur die in bijlage 25 is weergegeven. In deze figuur is het 
aantal bufferposities gelijk gehouden op 3. Uit test 1 is gebleken dat dit altijd 
voldoende is om het aanvoer- en pickproces te ontkoppelen. Het aantal 
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heftrucks waarmee aangevoerd is gevarieerd van 4 tot 8. Er blijkt dat 4 
heftrucks te weinig capaciteit hebben om alle vraag bij te houden. 5 heftrucks 
hebben wel voldoende capaciteit. 

Test 3 is als 3e weergegeven in bijlage 25. Bij deze test is gekozen om de 
eerste 6 artikelen op 2 doorrolstellingen te leggen. Er zijn 21 stellingen in 
gebruik voor 15 artikelen . Elk van deze doorrolstellingen heeft 2 
palletplaatsen. Uit test 1 bleek dat de eerste 6 artikelnummers niet 
bijgehouden konden worden met 2 palletplaatsen, ongeacht het aantal 
heftrucks. Uit de figuur blijkt dat bij 5 heftrucks picklocatie 7, 8, 9 en 10 nog 
altijd minder dan 99% bezet zijn. De picklocaties 1 tot en met 6 hebben 
allemaal meer dan 90% bezettingsgraad . Dit betekent dat in ((1-0,9) * (1-0,9)) 
= 0,01 deel van de gevallen beide doorrolstellingen van hetzelfde artikel leeg 
zijn . Deze artikelen hebben dus vrijwel nooit leegstand. 

Test 4 is als 4e weergegeven in bijlage 25. In deze test hebben alle 
doorrolstellingen 2 palletplaatsen. De eerste 9 artikelen zijn op 2 stellingen 
gelegd. Er zijn dus 24 stellingen in gebruik voor 15 artikelen. Er blijkt dat bij 
gebruik van 5 heftrucks nu alle artikelen een voldoende bezettingsgraad 
hebben. 

Conclusie testen 
Door het gebruik van doorrolstellingen met 3 palletplaatsen is het 
aanvoerproces volledig ontkoppeld van het pickproces voor alle artikelen. De 
ontkoppeling kan ook uitgevoerd worden met doorrolstellingen met 2 
palletlocaties. In dat geval moeten de artikelen waarvan meer dan 4 pallets 
per uur aangevoerd worden op 2 stellingen gelegd worden. Voor de 
ontkoppeling hoeft optie 1 niet boven optie 2 verkozen te worden . 
Er is gekozen om de week met de meeste volumineuze artikelen van het jaar 
te testen. Het is aannemelijk dat deze week in werkelijkheid over een langere 
periode gepiekt wordt vanwege de transportcapaciteit. De conclusie dat met 
doorrolstellingen met 2 posities even goed ontkoppeld wordt is dan nog 
sterker. 
Ontkoo oelina - 483 -

optie 1 optie 2 optie 3 rii totaal * waarde criterium 
~ptie 1 1,0 1,0 5,0 7,0 338, 10 
pptie 2 1,0 1,0 5,0 7,0 338, 10 

ootie 3 0,2 0,2 1,0 1,4 67,62 

kolom 
~otaal 2,2 2,2 11,0 15,4 743,82 
Figuur 37: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 

7.5.6. Benutting van de opslag locaties 
Het is voor optie 1 en optie 2 niet noodzakelijk om de pallets middels 
dedicated storage op te slaan. Het gedeelte van Hal 4 dat bestemd is voor de 
opslag van de volumineuze artikelen kan daarom middels random storage 
volledig benut worden. Voor optie 3 moeten de pallets dedicated opgeslagen 
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worden. Dit veroorzaakt leegstand en maakt de benutting van de 
o sla locaties minder o timaal. 

s 473 
3 rï totaal waarde criterium 

' ' 
0,0 12,0 567,60 

1,0 1,0 10,0 12,0 567,60 

0, 1 0, 1 1,0 1,2 56,76 

2, 1 2, 1 21 ,0 25,2 1191 ,96 
Figuur 30: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed , 0, 1 significant veel minder goed 

7 .5. 7. Kostbaarheid van de locatie 
Hal 6 ligt centraal in het DC. De expeditie is er gelegen en er zijn extra deuren 
waar goederen eventueel ontvangen kunnen worden. Dit is een relatief 
gunstige en daarom kostbare locatie. Voor optie 1 is een deel van Hal 6 
nodig. Optie 2 en 3 zijn volledig in Hal 4 gepland. Deze hal heeft geen 
bijzondere ligging of faciliteiten en is daarom niet kostbaarder te noemen als 
andere locaties. 
Kostbaarheid van de locatie 17 8 

ootie 1 optie 2 optie 3 ril totaal * waarde criterium 
optie 1 1,0 0, 1 0, 1 1,2 21 ,36 
optie 2 10,0 1,0 1,0 12,0 213,60 

ootie 3 10,0 1,0 1,0 12,0 213,60 

kolom 
totaal 21 ,0 2,1 2, 1 25,2 448,56 
Figuur 38: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed , 0, 1 significant veel minder goed 

7.5.8. Investeringsniveau 
Het investeringsniveau is reeds begrensd tot €100.000,-. Dit is de reden dat 
de prioriteit ervan relatief laag is. 
De lange doorrolstellingen voor optie 1 zijn kostbaar. Een recent afgegeven 
minimumprijs is €45.000 voor 20 doorrolstellingen met 10 palletplaatsen. De 
doorrolstellingen met 2 bufferlocaties zijn minder kostbaar dan de langere van 
optie 1. Ze kosten 200 euro per complete doorrolstelling . Voor optie 3 hoeven 

een hul middelen aan eschaft te worden. 
9,0 

tie 3 ri" totaal * waarde criterium 
, , 0,1 1,3 11 ,70 

5,0 1,0 0,2 6,2 55,80 

10,0 5,0 1,0 16,0 144,00 

16,0 6,2 1,3 23,5 211,50 
Figuur 39: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 1 0 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 
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7.5.9. Aanvoer uitstellen 
Als op de doorrolstellingen van optie 1 voor bijvoorbeeld een uur aan pallets 
gebufferd kunnen worden, kan de aanvoer eventueel een uur uitgesteld 
worden . Het voordeel hiervan is dat er met de heftrucks binnen het DC beter 
geschoven kan worden. 
Voor optie 2 is het vrijwel onmogelijk om de aanvoer uit te stellen door de 
bufferruimte op de doorrolstellingen te gebruiken. Als er gepiekt wordt, moet 
er ook aangevoerd worden. 
Als bij optie 3 de aanvoer wordt uitgeteld worden de pickroutes langer. Dit 
komt omdat de pickers steeds verder de gang in moeten lopen om een 
gevulde picklocatie te vinden. Wanneer alle grondlocaties leeg zijn moet 
perse aangevoerd worden om stilstand te voorkomen. Dit is de begrenzing 
van de termijn waarmee de aanvoer uitgesteld van worden. 

ie 3 rï totaal 
1 1 1,0 12,0 

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

1,0 10,0 1,0 12,0 

2,1 21 ,0 2,1 25,2 

8,8 

waarde criterium 
105,60 

10,56 

105,60 

221,76 
Figuur 40: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 

7.5.10. Voorbereidingstijd 
Voor optie 1 moet in de voorbereiding alleen de volgorde van de artikelen 
gekozen te worden. Eventueel zouden enige doorrolstellingen leeg gelaten 
kunnen worden. De pallets kunnen random bij elkaar opgeslagen worden. 
Voor optie 2 moet in de voorbereiding nagedacht worden over de grootte en 
de inrichting van het pickgebied. De pallets kunnen random bij elkaar 
opgeslagen worden. Hier hoeft weinig aan voorbereid te worden. 
Voor optie 3 moet reeds bij het opslaan van de pallets nagedacht worden over 
de juiste positie . Daarnaast moet er dan al voor gezorgd worden dat de pallets 
per artikel in een gangzijde komen te staan. 

·e 3 rï totaal *waardecriterium 
1 1 10,0 16,0 126,40 

0,2 1,0 10,0 11,2 88,48 

0,1 0,1 1,0 1,2 9,48 

1,3 6,1 21,0 28,4 224,36 
Figuur 41 : prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 
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7.5.11. Overzicht van de werkplek 
Het volumegebied strekt zich in optie 1 uit over 2 gebieden: Hal 4 voor de 
opslag en Hal 6 voor het pieken. In Hal 6 is nog meer verkeer omdat de 
Expeditie er ligt en vanwege de centrale ligging in het DC. Dit is 
onoverzichtelijk voor de afdelingschef van het volumegebied . 
Voor de laadploeg die de goederen moet afvoeren is het overzichtelijker 
omdat de buffervakken met de goederen uit het volumegebied dichterbij 
staan. 

Bij optie 2 en 3 bevindt het gehele volumegebied zich in Hal 4. Dit maakt het 
voor de afdelingschef van het volumegebied overzichtelijk. 
Voor de laadploeg die de goederen moet afvoeren is het onoverzichtelijker 
omdat de buffervakken met de goederen uit het volumegebied in een andere 
hal staan. 

Overzicht oo de werkolek: 7,1 
optie 1 optie 2 ootie 3 rii totaal *waardecriterium 

optie 1 1,0 0, 1 0,1 1,2 8,52 

optie2 10,0 1,0 1,0 12,0 85,20 

~ptie 3 10,0 1,0 1,0 12,0 85,20 

kolom 
totaal 21 ,0 2,1 2,1 25,2 178,92 
Figuur 42: prioriteit matrix voor evaluatie van alternatieven 
Legenda: 10 = significant veel beter, 5 significant beter, 1 gelijkwaardig, 0,2 significant minder 
goed, 0, 1 significant veel minder goed 

7 .5.12. Conclusie vergelijking 
De samenvatting van de vergelijkingen van de 3 opties op alle criteria staat in 
figuur 34 weergegeven. Optie 2 heeft de voorkeur en scoort 25% beter dan 
optie 1 die als tweede eindigt. Optie 3 scoort veel lager als optie 1 en 2, 
respectievelijk 32% en 49% minder goed . Optie 2 biedt de meeste voordelen, 
scoort het beste op de criteria en heeft daarom de voorkeur om in een 
volumegebied ingezet te worden. De flexibiliteit en de kostbaarheid van de 
locatie zijn de doorslaggevende argumenten om optie 2 te verkiezen boven 
optie 1. Van de belangrijkste 5 criteria is alleen de flexibiliteit verschillend voor 
optie 1 en 2. Optie 3 scoort op 4 van de belangrijkste 5 criteria slechter dan 
optie 1 en 2. 

A B C D E F G H 1 J 
OntkopAfstand Flexi. ARBO Voorber. Overzi. Uitstel Locatie lnvest. Benut rii totaal oercentaae 

optie 1 338,1 366,1 61 ,6 602,0 126,4 8,5 105,6 21,4 11 ,7 567,6 2208,9 

optie 2 338,1 366, 1 615,6 602,0 88,5 85,2 10,6 213,6 55,8 567,6 2943,0 

ootie 3 67,6 73,2 615,6 120,4 9,5 85,2 105,6 213,6 144,0 56,8 1491,5 

kolom 
totaal 743,8 805,4 1292,81324,4 224,4 178,9 221 ,8 448,6 211 ,5 1192,0 6643,5 

.. 
Figuur 43: klassering van de oplossingsrichtingen (Tompk1ns et. al. , Third ed1t1on) 

A:Ontkoppeling , B: Afstanden , C: Flexibiliteit, D: ARBO, E: Voorbereiding , F: Overzicht op de 
werkplek: G: Aanvoer uitstellen, H: Kostbaarheid van de locatie, 1: Investeringsniveau, 
J: Benutting van de opslaglocaties 
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Gevoeligheidsanalyse 
In de gebruikte methode om de 3 opties te vergelijken zijn de criteria 
gewogen. De meest extreme mogelijke waardering van 3 opties op één 
criterium is weergegeven in figuur 44. Hier is optie 3 significant veel beter dan 
beide andere opties. Optie 2 is weer significant veel beter dan optie 1. 

!Voorbeeld criterium 
J ., ; . 

1,0 
' optie 1 optie 2 optie 3 rij totaal • waarde criterium 

pptie 1 1,0 0,1 0, 1 1,2 1,20 

pptie 2 10,0 1,0 0, 1 11 , 1 11 , 10 

pptie 3 10,0 10,0 1,0 21,0 21 ,00 

kolom 
totaal 21 ,0 11 , 1 1,2 33,3 33,30 
Figuur 44: prioriteit matrix van een voorbeeld criterium 

Als het voorbeeld criterium een belangrijkheid waardering van 38 punten of 
meer had gehad, dan was het verschil tussen de beste en de slechtste 798 -
45,6 = 665. Dit aantal punten zou in figuur 43 het verschil tussen optie 1 en 2 
laten verdwijnen. Een criterium met dit belang zit tussen het 5e en 6e 
belangrijkste criterium van de vergelijking in figuur 43. Nummer 5 is de 
benutting van de opslaglocaties, nummer 6 is de kostbaarheid van de locatie. 
Als de verschillen tussen de 3 opties op een van deze criteria extreem groot 
waren geweest had dit doorslaggevend mogen zijn . 
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8. Conclusies 
De conclusies zijn gescheiden naar de Designbase en de Volumineuze 
goederenstroom. 

8. 1. Designbase 
De ontwerpvraagstukken, die door middel van de Designbase opgelost 
moeten kunnen worden, zijn achterhaald door middel van interviews met de 
leden van het LAO-team. Deze ontwerpvraagstukken zijn opgedeeld in 
kleinere deelvraagstukken. Voor deze deelvraagstukken zijn de primaire 
gegevens om ze te kunnen beantwoorden achterhaald. Van deze gegevens is 
het belang voor het project Sophia onderzocht alvorens te zoeken naar een 
gegevensbron. Het grootste deel van de gegevens wordt verzameld voor de 
implementatie van SAP BW. Het datamodel voor de Designbase is om deze 
gegevens eenvoudig te kunnen gebruiken aangepast. 

De Designbase is in SAP BW geïntegreerd. Dit is de beste uitvoering omdat 
SAP BW de benodigde capaciteit heeft om de grote hoeveelheden gegevens 
te verzamelen en bruikbaar te maken. De gegevens in de Designbase zijn 
voornamelijk gebaseerd op de data die reeds voor SAP BW verzameld wordt. 
Een aantal gegevens is eraan toegevoegd voor de Designbase. Dit zijn 
bijvoorbeeld de stamgegevens die het mogelijk maken om de huidige 
goederenstroom op te delen en te analyseren zoals hij na project Sophia 
wordt. Omdat SAP BW de standaard methode binnen HEMA wordt om 
bedrijfsinformatie op te vragen, is het eenvoudig in gebruik te nemen. 

8.2. Volumineuze goederenstroom 
Artikelen waarvan de TPV non-toteable is en die bovendien op meer dan 40 
voorraadpallets aan het pickfront worden aangeleverd, worden tot de 
volumestroom gerekend. 
De beste mogelijkheid om de volumineuze goederenstroom te verwerken is 
door in een hal een pickstraat in te richten . De orderverzamelaars pieken hier 
van pallets. Deze pallets staan op doorrolstellingen met daarop 2 
palletplaatsen. Op elke doorrolstelling staat 1 artikelnummer. Doordat de 
reserve pallets achter de grijplocatie staan blijft het pickfront smal en hoeven 
de orderpickers minder lange afstanden te overbruggen. Dit bevordert hun 
productiviteit. 
De doorrolstellingen zorgen ervoor dat het aanvoer- en pickproces van elkaar 
ontkoppeld zijn. Door de reserve pallet op de doorrolstellingen hebben de 
heftrucks altijd voldoende tijd om na te vullen. 
Doordat de pallets in een andere gang dan de pickgang aangevoerd worden 
doorkruisen de orderverzamelaars en de heftrucks elkaar niet. Dit vermindert 
de kans op aanrijdingen. 
Door een ruim aantal doorrolstellingen op te stellen kan de pickstraat flexibel 
ingericht worden. Door een aantal locaties zonder doorrolstelling te gebruiken 
kunnen ook pallets, die niet goed op een doorrolstelling kunnen staan, aan 
het pickfront aangeboden worden. 
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9. Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn zaken die niet direct tot de opdracht horen, maar toch 
interessant zijn. 

9.1. Één artikelnummer op 2 doorrolstellingen 
Uit het simulatiemodel van paragraaf 7.5. blijkt dat wanneer een 
artikelnummer met meer dan 4 voorraadpallets per uur aangevoerd moet 
worden, dit artikelnummer op twee doorrolstellingen met daarop 2 
palletplaatsen in het pickfront moet staan. Dit is nodig om het pickproces van 
het aanvoerproces te ontkoppelen. 

9.2. Grens CPS / Volumegebied 
Op basis van de aanbeveling in paragraaf 9.1 . kan ook gesteld worden dat 
artikelnummers die met minder dan 4 voorraadpallets aan het pickfront 
aangeleverd worden, zonder het aanvoerproces te verstoren ook in het CPS 
geplaatst kunnen worden. 

9.3. Dedicated storage 
Van de artikelen die tot de volumineuze artikelen gerekend worden moet 
geprobeerd worden de voorraadpallets in de buurt van de picklocatie op te 
slaan. Voor deze artikelen moeten namelijk de meeste aanvoerbewegingen 
gemaakt worden en deze aanvoerbewegingen vinden met een hogere 
frequentie plaats. 

9.4. Capaciteit orderverzamelaars 
Bepaal wanneer, vanuit het pickproces gezien, extra picklocaties toegevoegd 
(of het aantal pickers verlaagd) moet(en) worden om nog efficiënt te kunnen 
werken. Hiervoor moet de relatie tussen het aantal pickers, het aantal 
picklocaties en het aantal uit te voeren picks bepaald worden. 

9.5. Bestemmingskaart 
Het kost zeker een minuut om een rolcontainer van bestemmingskaarten te 
voorzien. In bijlage 19 is te zien dat er gemiddeld meer dan 1000 pallets met 
pushartikelen per week gepiekt moeten worden. Deze pallets worden in 
ongeveer 2250 rolcontainers omgezet. Voor het plaatsen van de 
bestemmingskaarten zijn daarvoor al 37,5 manuur per week nodig . Het loont 
zich daarom waarschijnlijk om een snellere methode te kiezen voor het 
plaatsen van de bestemmingskaarten. 
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Bijlage 1 

Begrippenlijst 
Actiegoederen 
Afzetplek 

AG 
Conveyable 

Conveyer baan 
CPS 

DC 
Design base 

Dolly 

DPS 

Drager 

HEMA DC 
Het Veem 

IPB 

OCB 

Ompakafdeling 

PE 

Pick-to-light 

Afstudeerverslag Luke Verhagen 

Push goederen die bij een actie zoasl een tv-spotje horen 
Plaats waar de voorraadpallets aan de pickfronts 
aangeboden worden 
Aankomst goederen 
Eigenschap van artikelen die aangeeft of zo dusdanig op 
een pallet passen dat ze in een geautomatiseerde 
omgeving als pallet behandeld kunnen worden. 
Automatische transport baan 
Car Picking System, een pickmethode waarbij de pieker op 
een gemotoriseerd voertuig met meerdere rolcontainers 
voor evenzoveel vestigingen aan de stellingen met te 
pieken goederen voorbij gaat. 
Distributie centrum 
Database met gegevens bedoeld om de 
ontwerpvraagstukken te onderzoeken 

onderstel op 4 wielen waar lagen van 4 DPS-kratten op 
kunnen worden gezet 
Dynamic Picking System, installatie waar volgens dit 
principe orders gepiekt worden. Het navullen van het 
pickfront gebeurt volledig automatisch. Er wordt hier uit 
kratten gepiekt. Deze kratten zijn in de ompakafdeling 
gevuld met de artikelen . De vestigingen ontvangen hun 
goederen ook in kratten. 
Een rolcontainer, pallet, diplay of dolly 

HEMA Distributiecentrum Lage Weide, te Utrecht. 
Gehuurd magazijn waar momenteel de pushgoederen 
geproduceerd worden. 
Integrale Product Beschikbaarheid, de naam van het 
project dat uiteindelijk de DPS opgeleverd heeft. 

Order Consolidation Buffer, een geautomatiseerde buffer 
locatie waar de gepickte goederen in kratten samenkomen. 
Wanneer de kratten voor een winkel vervoerd gaan worden, 
sorteert de OCB de kratten uit en zorgt dat de juiste kratten 
op de juiste manier bij elkaar op een dolly komen. 
Hier worden goederen vanaf een pallet, uit hun TPV 
gehaald en in een krat gedaan. Daarna gaan deze 
goederen naar het DPS. 

Pick eenheid 

Bij de picklocatie waarvan gepiekt moet worden gaat een 
lampje branden en het aantal te verzamelen eenheden 
staat erbij vermeld . Met een knop kan de orderverzamelaar 
de pick bevestigen 
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Pickfront 

Produceren 
Productbeschikbaarheid 

Pull goederen 

Push goederen 

Referentiegegevens 
Retourenstroom 
RF 

Roro 

Sophia 

Stacker 

Toon ban kweek 

Toteable 

TPV 
Tule 
Uitvoerplaats 
VDE 

Vestiging 
Volimineuze goederen 

Volumegoederen 

Volumeverdelingen 
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De plek waar de artikelen opgesteld staan om door een 
orderpicker gepiekt te worden 
Binnen het DC is produceren het verzamelen van orders 
de beschikbaarheid van de artikelen in de vestigingen. 
Prestatiemaat voor het DC. 

Dit zijn de artikelen uit het vaste assortiment van de HEMA 
vestigingen. Deze goederen worden naar aanleiding 
verkoop per vestiging geleverd . 
Dit zijn seizoensartikelen waarvan de productcategorieën 
bepalen hoeveel de vestigingen ervan moeten gaan 
verkopen. 
Artikelgegevens zoals bijvoorbeeld de afmetingen 
Artikelen die retour komen van de vestigingen naar het de 
Via radio frequentie en werknemers uitgerust met 
barcodescanners, kan het proces real time gevold en 
gestuurd worden. 
Roll on roll off, de vrachtwagens die de productie van het 
Veem naar de Atoomweg rijden hebben lopende band 
banen waar de rolcontainers overheen lopen. Op de laad 
en losplekken van deze vrachtwagens zijn gelijke banen 
zodat de rolcontainers er vanzelf in en uit kunnen. 
Het project met als doelstelling het optimaliseren van de 
stroom Push goederen. Hierbij is de bedoeling dat het 
Veem sluit. Alle Push en Pull goederen worden dan in het 
DC gedistribueerd. 
Machines op de expeditievloer die kratten uit de OCB van 
een levering samen binden op een dolly. Hierdoor ontstaat 
een verrijdbare stapel van maximaal 12 kratten. 
Week waarin een pushartikel in de vestiging aanwezig moet 
zijn 
Eigenschap van artikelen die aangeeft dat ze in een DPS
krat passen. 
transportverpakking 
Technische Universiteit Eindhoven 
Plaats waar stapels lege pallets weggezet kunnen worden 
Verdeeleenheid, de eenheid die aan de vestiging gestuurd 
is. Het kan een TPV en een PE zijn. 
HEMA filiaal of winkel 
Goederen die zowel non-toteable als non-conveyable zijn 
en bovendien in grote hoeveelheden gedistribueerd moeten 
worden. 
Pushgoederen met dusdanige afmetingen dat ze non
toteable en non-conveyable zijn en daarbij op grote 
aantallen pallets aangeleverd worden. 
Het pieken van huidige volumegoederen 
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Wissellaadbak 

Witron 

WMS 

Afstudeerverslag Luke Verhagen 

Een laadbak waar het onderstel onderuit gehaald kan 
worden. Met onderstel wordt de wissellaadbak als oplegger 
voor het transport van het HEMA DC naar de vestigingen 
gebruikt 
Een Duitse Automatiseerder, betrokken bij het Sophia 
project en bij het IPB project. 
Warehouse Management System 

4 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

Bijlage 2 

Organogram Vendex KBB 

Vendex KBB 

Specialties 

Warenhuizen 

Hard goods Speciaalzaken Doe het zelf 

~ De B11enfoi'f ouwvana 

~ REIi~ e iuwe 1ers u1s orm1 o 

~ Vroom en C. 

Dreesman 
rax1s 
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Bijlage 3 

Organogram HEMA 

Directeur 
Categorieën 

Manager Supply 
Hfd. Categoriestaf>--+--1 Chain 

Hfd. 
Winkelpresentatie f--+--1 

Optimalisatie 

Hfd . Kwaliteit & 
Milieu 

Assortimentsmana 
gerOld. 

Hfd Human 
Resources 

Manager 
Vastgoed 

Hfd Vastgoed 

Mgr. Cat. Food Mgr. Cat. Mode Mgr. Cat. HW 

Hfd. Bouw& 
Fee.Diensten 

Hfd. Algemene 
Dienst 

Directeur Verkoop 

Hfd . Inf. manag . 

Hfd . F&A 

Mgr. Bakkerijen 

Hfd. Logistiek 

6 

Mgr. EV'n Zuid-NL 

Mgr. EV'n Noord
NL 

Mgr. EV'n België 

Mgr. Franchise 

Landesmanager 
Old. 

Hfd . Verkoopstaf 

Mngr. Centraal 
Punt 

Borgingsteam 

Communicatie & 
PR 

Hfd. Corporale 
ldentity & 

Communicatie 

Hfd . Concept
ontw. & Styling 

For~ulemanager 

E-commerce 
manager 

Actiemanager 
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Bijlage 4 

Organogram DC Lage Weide 

Hoofd HR 

Hoofd Logistiek 

~ . 1 
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Bijlage 5 

Organogram Sophia project organisatie 

Sophia Directie 
Stuurgroep 

Externe inbreng 
Witron (leverancier 

systeem) 

Sophia Projectteam: 
Projectleiding 

Capaciteitsplanning & Besturing 
Lay-out en Ompakstations, 

Aankomst goederen 
Laadploeg & Hal 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

De werkgroepen van wisselende samenstelling en voor wisselende 
tijdsduur, afhankelijk van het onderwerp, maar altijd onder 

voorzitterschap van een van een projectteam-lid 
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Bijlage 6 

Plattegrond Distributiecentrum Lage Weide anno 2006 
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Bijlage 7 

Uitzonderingen op de richtlijnen 
Er worden ook artikelen die eigenlijk niet aan de richtlijnen voldoen aan de 
actie- en volumestraten toegevoegd. Hiervoor zijn verschillende redenen: 

- Family-grouping, het artikel wordt toevoegd omdat het in de winkel in 
hetzelfde schap ligt als een artikel wat in de actie- of volumestraat zit. 

- Kwetsbaarheid, het artikel moet bovenop in de rolcontainer liggen, dit is 
moeilijk te garanderen omdat de rolcontainers voor de verschillende 
vestigingen in verschillende volgorde gevuld worden. 

- Minimum aantal, om aan 600 pallets in de volumestraat te komen wordt 
een artikel met minder dan 50 pallets toegevoegd. 

- Alle eenheden op 1 drager, het artikel is kwetsbaar en heeft een grote 
TPV. Deze TPV moet onder in de rolcontainers geplaatst worden terwijl 
de kwetsbare PE's bovenop moeten komen liggen. Het is onmogelijk 
om aan deze voorwaarden te voldoen en daarnaast zowel de TPV's 
als de PE's in dezelfde rolcontainer te leggen. Het is erg onhandig voor 
de vestigingen om hetzelfde artikel op meerdere dragers terug te 
vinden. 

- Gewicht, het artikel zou als palletverdeling gedistribueerd kunnen 
worden maar heeft te zware pallets. In een volumestraat worden deze 
pallets over rolcontainers verdeeld . 
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Bijlage 8 

Project Sophia 

Afstudeerverslag Luke Verhagen 

De afstudeeropdracht heeft een direct verband met de aanstaande plannen 
voor het project Sophia. Deze plannen waren voor aanvang van de 
afstudeeropdracht al grotendeels uitgewerkt. 

De eerste stap in het Sophia project werd reeds eind 2003 genomen. Er is 
door een student een onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte van het 
HEMA distributie centrum in de komende 10 jaar. Hierbij is rekening 
gehouden met een verkoopsgroei per winkel van 10 % en de opening van 15 
winkels per jaar. 
Daarna is uitgezocht hoe de benodigde ruimte gecreëerd kon worden. Door 
nieuwbouw, door een verbouwing van het huidige gebouw of door een 
combinatie van beide. Hier is uiteindelijk uit voortgekomen dat een 30 meter 
hoge toren aangebouwd zal worden en een bestaand magazijn verbouwd zal 
worden. In deze gebouwen zullen de systemen van dezelfde leverancier als 
van het DPS geïnstalleerd worden. Deze systemen zijn bedoeld voor de 
verwerking van de Pushgoederenstroom. 

-------8.1.Aanleiding 
Tussen 2001 en 2003 voerde het HEMA DC Lage Weide een innovatieproject 
uit. Dit project had als belangrijkste doelstelling om de 
productbeschikbaarheid in de winkels te verhogen. Destijds is ervoor gekozen 
om eerst de Pullstroom te automatiseren en in een volgend project verder te 
gaan met de Pushstroom. Het project voor de Pushstroom is project Sophia. 

De Pushstroom wordt op dit moment in een aparte vestiging elders op het 
industriegebied gepiekt en klaargemaakt voor verzending. Dit is een 
inefficiënte situatie die veel extra ruimte en voorraden kost. Dit komt doordat 
alle rolcontainers van het Veem naar het DC Lage Weide gebracht moeten 
worden . Hiervoor zijn naast extra vervoer ook extra buffers nodig. Deze 
buffers kosten veel ruimte en voegen geen waarde toe aan het proces. De 
kenmerken van het huidige pickproces voor pushgoederen zijn: 
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- Fysiek zwaar werk (meenemen pallets) 
- Arbeidsintensief 
- Loopafstanden groot (met pallet langs een rij rolcontainers) 
- Inefficiënt ruimtegebruik 
- Batch proces: papier gestuurd 
- Inhoud per rolcontainer wordt niet vastgelegd 
- Pallettransport RF gestuurd 
- Hoge foutkans 

8.2. Doelstelling 
De hoofddoelstelling voor Sophia is het optimaliseren van het proces voor de 
distributie van de Push-artikelen. De productbeschikbaarheid moet ook voor 
de Pushstroom boven de 95% komen. 
Een van de subdoelstellingen is dat zowel de Pull- als de Push-artikelen 
vanuit dezelfde locatie gedistribueerd worden zodat de gehuurde vestiging 
gesloten kan worden. 

8.3. Organisatie 
Het project Sophia wordt door het LAO team uitgevoerd. In bijlage 4 is de 
organogram van de totale projectorganisatie weergegeven. Het LAO-team is 
een aantal jaar geleden opgericht voor het project IPB. Binnen het team zijn 
de taken op hoofdlijnen verdeeld onder de leden. De volgende onderwerpen 
zijn onder de teamleden verdeeld: capaciteitsplanning & besturing, lay-out & 
ompakstations, AG en laadploeg & Hal 6. De mensen van Witron die bij het 
vorige project betrokken waren zullen ook bij Sophia betrokken zijn . 

8.4. Voorgenomen veranderingen en Locatie 
Om het totale volume aan goederen op één locatie te distribueren in plaats 
van op twee huidige locaties, moet er een groot aantal veranderingen 
doorgevoerd worden. Er moet korter voor het moment van vervoeren gepiekt 
worden om de voorraden te reduceren. Om dit mogelijk te maken moeten de 
pickgebieden een grotere capaciteit krijgen. 

In deze paragraaf worden de voorgenomen veranderingen van de processen 
binnen het DC Lage Weide toegelicht. De typische processen binnen een 
distributiecentrum staan weergegeven in de figuur hieronder. De figuur is 
uitgebreid met een ompak functie en een Pick and Pack gebied . In de figuur 
zijn de paragrafen die processen voor HEMA DC Lage Weide beschrijven 
weergegeven . In bijlage 7 is een plattegrond weergegeven waarop het DC 
staat weergegeven zoals het er na uitvoering van de plannen uit gaat zien. 
In de figuur staan de verschillende deelstromen waarin de stroom Push
artikelen opgedeeld wordt en in welk gebied deze deelstromen gepiekt zullen 
worden. 
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Pick and 
Pack 
8.4.6. 

8.4.1. Fysieke goederenontvangst en kwaliteitscontrole 
Op Afdeling goederenontvangst worden in de nieuwe situatie (45/55) * 100% 
= 81 % meer pallets ontvangen omdat zowel de Pull als de Push stroom daar 
binnen zal komen (bron: weekoverzicht expeditie wk 05 2005 - wk 04 2006). 
Dit moet op een gelijkblijvende oppervlakte gedaan worden. Meer tijd om dit 
te doen is niet voor handen. Om dit mogelijk te maken moet de 
doorloopsnelheid om pallets te ontvangen verhoogd worden. Dit moet bereikt 
worden door de volgende installaties aan te leggen: 

1. 3 werkplekken, bestaande uit 2 invoerbanen met 6 palletplaatsen 
aangesloten op een bordes. 

2. 1 invoerbaan rechtstreeks op de lift aangesloten zonder bordes (max. 
50 pallets/uur) 

3. 1 palletlift (max 200 pallets/uur) 
4. 1 transfercar (max 200 pallets/uur) 
5. 3 uitvoerbanen voor lege palletstapels 
6 1 uitvoerbaan voor probleempallets 

De invoerbanen laten de pallets aan degene die ze controleert, inboekt en 
van een barcode voorziet voorbij komen. Nu is dat omgekeerd. Hiermee wordt 
de ontkoppelingsbuffer tussen de ontvangst en de kwaliteitscontrole een stuk 
kleiner gemaakt. Dit scheelt veel ruimte ten opzichte van het bouwen van 
blokstapelingen. 
De palletlift en de transfercar zorgen ervoor dat de pallets naar de juiste 
conveyerbanen gebracht worden om daarmee afgevoerd te worden. 
De 3 uitvoerbanen voor lege pallets leveren pallets die in de pickgebieden en 
de ompakafdeling geleegd zijn. Deze worden weer gebruikt voor de ontvangst 
van losse dozen uit de zeecontainers. 
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8.4.3. Inslag goederen 
De ontvangen pallets zullen vanaf de AG met conveyerbanen naar de 
verschillende pick- en opslag gebieden gebracht worden. Dit maakt de 
afstanden die de heftrucks moeten afleggen veel kleiner. In de manuele 
pickgebieden zullen de pallets met heftrucks van de banen gehaald worden 
om op dezelfde manier ingeslagen te worden als in de huidige situatie. In het 
hoogbouwmagazijn (zie 4.4.4. Opslag) zullen de pallets automatisch in opslag 
genomen worden. 

8.4.4. Opslag 
Ook na het project Sophia zullen pallets opgeslagen worden op 
palletstellingen. Daarnaast zullen in het nieuwe hoogbouwmagazijn pallets en 
kratten opgeslagen worden. In het krattenmagazijn zal het equivalent van 
4.650 pallets opgeslagen kunnen worden . In het palletmagazijn kunnen 
26.500 pallets opgeslagen worden. Het in opslag nemen en uitleveren van 
deze pallets en kratten aan het pickfront of aan een uitvoerpunt bij een 
manueel pickgebied zal geheel automatisch gebeuren. De opslagcapaciteit 
van de verschillende opslaggebieden staat in de figuur hieronder 
samengevat. 

Opslaaolaats ' Aantal plaatsen 
Hal 1 5.750 
Hal 2 7.700 
Hal 3 3.850 
Hal 4 7.700 
Hoogbouw palletmagazijn 26.500 
Hoogbouw bakken magazijn 4.650 
Totaal 51 .500 
Figuur: aantal palletlocaties per gebied 

8.4.5. Ompakken 
Alle artikelen die in kratten in de nieuwe Hoogbouw opgeslagen gaan worden, 
zullen eerst omgepakt moeten worden. Hiervoor wordt de ompakafdeling 
uitgebreid van 32 naar 48 werkstations. De lege pallets zullen door middel van 
conveyer banen afgevoerd worden naar de ontvangsthal. 

8.4. 6. De expeditie 
Aangrenzend aan de ompakafdeling in Hal 3 zal een OCB voor de 
Pushartikelen komen. Hier zullen de gepickte kratten uit de Hoogbouw 
gebufferd worden totdat ze geladen worden. De kratten worden als ze 
geladen moeten worden over een conveyerbaan naar de Expeditie gebracht. 
Daar komen 2 extra Stackers om de kratten met Push artikelen verzendklaar 
te maken. Hierbij worden de kratten voor een vestiging per 12 op een dolly 
gebonden. 

Een groot deel van de Push artikelen wordt dankzij de nieuwe OCB niet meer 
op de expeditievloer gebufferd, maar is toch direct te laden wanneer dat nodig 
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is. Volgens de eerste Designbase zal dit voor ongeveer 58% van het volume 
aan Push-artikelen gelden. 
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Bijlage 9 

Verdeling goederenstroom over de pickgebieden 
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Bijlage 10 

Plattegrond Distributie Centrum Lage Weide na Sophia 

17 

00 C 
E ~ C 
0 Q) Q) 
-"< "O ... 
C Gl ::::l 
Cll O Ql 
Cll 01 "O 

1 1 1 1 1 1 

-J-+J ~ 

C 
Q) ... 
::::l 
Q) 

"O 
Q) 

~ 
"O 
Q) 
0.. 
X 
Q) 

1ii 
.-"< 
0 
Cll 

Û) 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

Bijlage 11 

Dwarsdoorsnedes Hoogbouw 
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Bijlage 12 

Overzicht ontwerpvraagstukken-deelvraagstukken 

- Welke pickmethode moet voor de verschillende 
groepen actie-goederen gebruikt worden? 

Hoe zet kan het personeelsbestand optimaal 
ingezet worden? 

Hoe kunnen de mogelijkheden om eventuele 
bottlenecks op te lossen optimaal ingezet worden? 

Lay-out en de eigenschappen van de nieuwe 
om akstations: 

Hoe moet de lay-out van de pickfronts er uit zien? 
- Welke eigenschappen moet de ompakafdeling 
hebben om de stroom actiegoederen te kunnen 
erwerken? 

Beslissin en AG: 

- hoe kan de AG ingericht worden om de stroom 
actiegoederen te kunnen verwerken? 

- Hoe moet de expeditievloer ingericht worden dat 
de veranderde stromen er optimaal overheen 

19 

# rolcontainers voor het actievolume per 
estiging en totaal . 
actieartikelen per actie en per vestiging in 
ehele TPV's geleverd 
actieartikelen per actie en per vestiging geleverd 

in niet gehele TPV's 
actieartikelen per actie en per vestiging zowel in 

hele TPV's als losse PE's geleverd 
totaal aantal verdeel eenheden waaruit een actie 

bestaat, hun volume, # artikelen 
totaal volume van de PE's waaruit de acties 

bestaan 
deel van een actie toteable/non-toteable 
aantal pallets in de opslag met het aantal m3 PE 
at erop staat 
# dollies in verhouding met de volumestroom uit 

het DPS 
# rolcontainers in verhouding met de 
olumestroom uit het Veem 
# rolcontainers in verhouding met de volume 
troom uit Hal 1 

Lay-out beslissingen en de eigenschappen 
an de nieuwe om akstations: 

# pallets&PE Pull-artikelen dat per dag wordt 
mgepakt in de ompakafdeling 

# lagen TPV op de pallets pull-artikelen als ze 
an AG in opslag genomen worden 
ompakcapaciteit van huidige ompakstations met 

het # ompakkers in PE/dag en Pallets/dag 
hoeveelheid karton per dag vanuit het CPS en 

het pallet-in-krat pieken 
eigenschappen van de PE van toteable push

rtikelen (lxbxh) 
afmetingen van de TPV van de non-toteable 

push-artikelen 

Beslissin en AG: 

eigenschappen van de pallets die in ontvangst 
enomen zijn 
eigenschappen van de artikelen die in 

ntvangst genomen zijn 
eigenschappen van de levering, soort, grootte, 

te. 
editie en Hal 6: 

de vulgraad van de 3500 huidige bufferplaatsen 
n in Hal 6. 
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kunnen? 

- Hoe moet het actie-buffer-gebied in Hal 6 
ingericht worden? 

olumineuze artikelen 
- Wat zijn de kenmerken van de artikelen die na 
Sophia tot de volumineuze artikelen gerekend 

orden? 
- Wat zijn de aantallen artikelen die per 
toonbankweek in het volumegebied gepiekt moeten 
gaan worden? 

- Hoeveel oplagruimte is er per week nodig voor 
volumineuze artikelen na Sophia? 

- Hoeveel picks zijn er per toonbankweek voor de 
olumineuze artikelen? 

- Hoeveel dragers worden per toonbankweek met 
olumeverdelin en e ickt? 

20 

de verhouding van het aantal dolly's en de 
olume stroom PE uit het DPS 

de verhouding van het aantal rolcontainers en 
e volumestroom PE Push-artikelen 

olumineuze artikelen 
kenmerken van de artikelen: push/pull, 
fmetingen, gewicht, volume, conveyable/ non
onveyable, toteable/ non-toteable, etc. 

kenmerken van de leveringen: aantal artikelen, 
antal TPV, aantal VDE, etc. 

aantal rolcontainers/ pallets/ displays per Push 
levering 

gemiddeld volume aan artikelen in een 
rolcontainer/ blauw krat/ dolly 
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Bijlage 13 

Detail uitwerking Designbase 

13.1. Capaciteitsplanning & besturing 
Dit deelgebied onderzoekt de totale besturing en capaciteitsplanning van de 
Push goederenstroom in de nieuwe situatie. 

13. 1. 1. Ontwerpvraagstukken 
1. Welke pickmethode moet voor de verschillende groepen actie-goederen 
gebruikt worden? 

De totale Push artikelenstroom moet opgedeeld worden in deelstromen voor 
de verschillende pickgebieden . Deze groepen zullen ingedeeld worden op 
basis van bijvoorbeeld de afmetingen en het gewicht van de PE en de TPV. 
Deze bepalen namelijk of de artikelen in een krat passen en of ze op een 
pallet die geschikt is voor een geautomatiseerd magazijn kunnen staan. 

2. Hoe kan het personeelsbestand optimaal ingezet worden? 

Een situatie waarin een zo klein mogelijke groep van vaste grootte het werk 
kan doen is ideaal. Dit kan nagestreefd worden door het werk op de juiste 
manier te verdelen over de week en over de verschillende werkplekken. 

3. Hoe kunnen de mogelijkheden om eventuele bottlenecks op te lossen 
optimaal ingezet worden? 

Bottlenecks die zullen optreden in de nieuwe situatie kunnen door middel van 
de aanwezige flexibiliteit in het systeem opgelost worden . Met een simulatie 
kan onderzocht worden waar de bottlenecks komen te liggen, wanneer zij zich 
voordoen en hoe ernstig zij zijn . Aan de hand daarvan kunnen maatregelen 
voorbereid worden. De parameters voor deze simulatie moeten uit de 
designbase gehaald worden. 

13. 1.2. Dee/vraagstukken 
1. # rolcontainers voor het actievolume per vestiging en totaal 

Het Sophia project beoogt een verlaging van de hoeveelheid aanwezige 
push-goederen in het DC. In plaats van 4 weken voor het moment dat 
goederen in de winkel moeten zijn, zouden goederen pas 3 weken van 
tevoren in het DC aan moeten komen. Dit brengt met zich mee dat er hogere 
pieken in de werklast en de hoeveelheid te vervoeren goederen ontstaan. Om 
te achterhalen wat de capaciteit van het wagenpark zou moeten zijn voor de 
nieuwe situatie is het van belang hoeveel rolcontainers actiegoederen er per 
winkel en per actie verstuurd worden. 

2. actieartikelen per actie en per vestiging in gehele TPV's geleverd 
3. actieartikelen per actie en per vestiging geleverd in niet gehele TPV's 
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4. actieartikelen per actie en per vestiging zowel in hele TPV's als losse 
PE's geleverd 

In een aantal gevallen moeten in het DG keuzes gemaakt worden om 
artikelen die als TPV en als PE gepiekt kunnen worden te verwerken. 
De vestigingen ontvangen alle eenheden van 1 artikel het liefst op dezelfde 
drager. Als dit het geval is kunnen alle eenheden van een artikel in een keer 
in de winkelschappen gelegd worden. Een extra voordeel is dat de van het 
DG ontvangen levering makkelijker te controleren is. 

Artikelen die slechts als TPV of als PE gepiekt moeten worden leveren geen 
verdere vraagstukken op. Deze artikelen kunnen in het voor hun meest 
geschikte pickgebied geplaatst worden. 
Voor artikelen die als PE en als TPV gepiekt moeten worden, zijn meerdere 
mogelijkheden. Als de PE en de TPV toteable zijn kunnen ze in het 'van pallet 
in krat' gebied verwerkt worden. Als alleen de PE toteable is kunnen ze in het 
'van krat in krat' gebied of in het GPS. Wanneer zowel de PE als de TPV 
untoteable is, moet het artikel in het GPS of volumegebied. 

5. totaal aantal verdeeleenheden waaruit een actie bestaat, hun volume, 
# artikelen 

De capaciteit die de verschillende pickmethodes moeten hebben wordt 
bepaald door het aantal picks dat er per tijdseenheid gedaan moet worden. 
Het volume van de verdeeleenheden bepaalt het aantal navulbewegingen dat 
nodig is. Hoe groter het volume van de verdeeleenheden is, hoe sneller een 
krat of pallet leeg is. Het aantal verdeeleneheden bepaalt ook hoeveel 
personeel er moet worden ingezet en hoe zwaar dit personeel belast wordt. 

6. totaal volume van de PE's waaruit de acties bestaan 

Hiermee kan de volume throughput van de verschillende pickmethodes 
berekend worden . Verder kan dit gegeven gebruikt worden om het aantal 
dragers dat de verschillende methodes gaan voortbrengen te voorspellen. Dit 
gegeven is nuttig voor de expeditie en het transport. 

7. deel van een actie toteable/non-toteable 

In de Hoogbouw worden alle artikelen in een krat gepiekt. Artikelen kunnen 
hier slechts als ze een toteable PE hebben gepiekt worden. 

8. aantal pallets in de opslag met het aantal m3 PE dat erop staat 

Om de Push goederen op het DG te kunnen verdelen moeten ze daar ook 
opgeslagen en verzameld kunnen worden. Hiervoor zijn opslaglocaties nodig. 
Deze opslaglocaties zijn o.a. in een geautomatiseerd palletmagazijn gepland. 
De capaciteit van dit magazijn moet berekend worden. Daarnaast moet 
gecontroleerd worden of de pallets daadwerkelijk dusdanig beladen zijn dat 
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ze zonder problemen in zo'n geautomatiseerd magazijn opgeslagen kunnen 
worden. Als dit het geval is wordt zo'n pallet conveyable genoemd. 

9. # dollies in verhouding met de volumestroom uit het DPS 
10. # rolcontainers in verhouding met de volumestroom uit het Veem 
11 . # rolcontainers in verhouding met de volume stroom uit Hal 1 

Deze ervaringsgetallen worden gebruikt om een voorspelling te doen van de 
hoeveelheid dragers die met de nieuwe pickmethodes ontstaan . Dit aantal is 
een indicatie voor de benodigde capaciteit van de laadploeg en het 
wagenpark. 

13.2. Lay-out en ompakstations 
De vraagstukken met betrekking tot de Lay-out zijn voornamelijk gericht op de 
ergonomische omstandigheden op de verschillende werkplekken. Voor de 
nieuwe oppakstations zou een nieuw ontwerp in gebruik genomen kunnen 
worden. 

13.2.1. Ontwerpvraagstukken 
1. Hoe moet de lay-out van de pickfronts eruit zien? 

De pickfronts moeten dusdanig ingericht worden dat er snel en verantwoord 
gewerkt kan worden. Hierdoor moet de beoogde productiviteit van de 
medewerkers mogelijk worden. Belangrijke aspecten zijn de werkhoogte, de 
ruimte die nodig is om een artikel uit een bak te halen, het aantal rijen bakken 
waaruit een pickfront kan bestaan en de afvoer van lege dozen en pallets. 

2. Welke eigenschappen moet de ompakafdeling hebben om de stroom 
actiegoederen te kunnen verwerken? 

Van de huidige ompakafdeling is niet geheel duidelijk wat de capaciteit is. 
Daarnaast moet duidelijk worden wat de capaciteit in de nieuwe situatie moet 
worden en hoe de ompakafdeling daarvoor ingericht moet worden. 

13.2.2. Deelvraagstukken 
1. afmetingen van de TPV van de non-toteable pushartikelen 

De non-toteable pushartikelen zullen van een pallet op een drager gepiekt 
gaan worden. De afmetingen van de TPV bepalen of de pallet conveyable is. 
Als dit het geval is kan de pallet wel in een geautomatiseerd magazijn 
opgeslagen worden en op een doorrolstelling gezet worden. 

2. eigenschappen van de PE van toteable pushartikelen (lxbxh) 
3. hoeveelheid karton per dag vanuit het CPS en het pallet-in-krat pieken 

Voor de lay-out van het pickfront van het 'krat in krat' pieken en het 'van pallet 
in krat' pieken zijn de afmetingen van de pickeenheden van belang. Deze 
bepalen namelijk de ruimte die nodig is om te kunnen pieken. De 
verpakkingen van de TPV's op de pallets worden niet altijd meegestuurd naar 
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de vestigingen . Deze zullen van het pickfront afgevoerd moet worden . De 
benodigde capaciteit van de kartonafvoer moet bepaald worden om deze te 
kunnen dimensioneren. 

4. ompakcapaciteit van huidige ompakstations met het# ompakkers in 
PE/dag en pallets/dag 

5. # pallets&PE Pull-artikelen dat per dag wordt omgepakt in de 
ompakafdeling 

Om het benodigde aantal ompakstations te bepalen moet de reeds 
aanwezige ompak-capaciteit vergeleken worden met de behoefte aan extra 
ompak-capaciteit. De ompakstaions zijn allemaal dubbele werkplekken. 
Meestal worden deze echter slechts enkel bezet. Om de totale 
ompakcapaciteit te bepalen moet daarom rekening gehouden worden met de 
bezetting. 
De behoefte aan extra ompakcapaciteit volgt uit de capaciteitsplanning en 
besturingsvraagstukken. 

6. # lagen TPV op de pallets pull-artikelen als ze van AG in opslag 
genomen worden 

7. hoogte van pallet+belading, pull artikelen, zoals ze van AG in opslag 
genomen worden 

Om de lay-out te bepalen is de hoogte van de pallets van belang en het 
aantal lagen belading. Deze bepalen namelijk de hoogte die de palletlift in het 
ompakstation moet kunnen overbruggen . De palletlift zorgt dat de ompakker 
altijd een goede werkhoogte heeft. 

13.3. Aankomst Goederen 
Er moeten in de nieuwe situatie bijna tweemaal zoveel goederen ontvangen 
worden op dezelfde ruimte. 

13.3. 1. Ontwerpvraagstukken 
1. Hoe kan de AG ingericht worden om de stroom actiegoederen te 

kunnen verwerken? 

De AG-vloer zal dezelfde oppervlakte behouden, maar naast de pull-artikelen 
ook de push artikelen gaan ontvangen. Hiervoor is van belang te weten hoe 
groot de totale stroom pallets en dozen wordt. Daarnaast is het belangrijk te 
weten uit welke deelstromen de totale stroom binnenkomende artikelen 
bestaat. De verschillende deelstromen hebben namelijk allemaal hun eigen 
losmethode. De artikelen moeten na ontvangst afgevoerd worden naar de 
verschillende pickmethodes of de ompakafdeling . De grootte van de stromen 
naar deze verschillende plekken in het gebouw is belangrijk voor de capaciteit 
die benodigd is voor de afvoer van de ontvangen artikelen. 

13.3.2. Dee/vraagstukken 
1. eigenschappen van de levering, soort, grootte, etc. 
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De eigenschappen van de levering bepalen op welke manier gelost moet 
worden. Pallets uit een truck worden met een heftruck gelost terwijl een 
container met losse dozen met een lopende band leeggemaakt wordt. De 
grootte van de leveringen bepaalt de benodigde capaciteit voor de 
verschillende losmethoden. Na te zijn gecontroleerd, moeten de leveringen 
van de AG-vloer afgevoerd worden. De daarvoor bedoelde conveyer-banen 
moeten ook voldoende capaciteit hebben. 

2. eigenschappen van de pallets die in ontvangst genomen zijn 

Pallets waar meerdere artikelnummers op staan moeten gesplitst worden in 
pallets met slechts 1 artikelnummer. De afmetingen van de belading op de 
pallets zijn belangrijk omdat deze bepalend zijn voor de afmetingen van 
eventuele conveyer banen. 

3. eigenschappen van de artikelen die in ontvangst genomen zijn 

De geloste goederen moeten uiteindelijk naar een van de magazijnen of naar 
de ompakafdeling. De hoeveelheden goederen die naar de verschillende 
magazijnen gebracht moeten worden bepalen de benodigde capaciteit van de 
afvoermethoden. 

13.4. Laadploeg & Hal 6 
De laadploeg zal ongeveer evenveel laadbakken laden in de nieuwe situatie 
als dat ze nu doet. Veruit de meeste Push-goederen worden namelijk via de 
expeditie van DC Lage Weide verzonden. 

13.4. 1. Ontwerpvraagstukken 
1. Hoe moet de expeditievloer ingericht worden zodat de veranderde 

stromen er optimaal afgevoerd kunnen worden? 
2. Hoe moet het buffergebied in Hal 6 ingericht worden? 

In Hal 6 worden op het moment de push-artikelen die in het Veem gepiekt 
worden gebufferd . De belangrijkste veranderingen zullen zijn dat de 
Pushgoederen niet meer in ruime mate en lang van tevoren gebufferd staan. 
In plaats daarvan zal een deel van de Pushgoederen via de Stackers in 
kratten aangeleverd worden. Het andere deel zal korte tijd voor verzending 
gepiekt worden door de verschillende pickgebieden. Dit zal enige 
afstemmingsproblemen met zich meebrengen. 

13.4.2. Deelvraagstukken 
1. de verhouding van het aantal rolcontainers en de stroom PE in m3 van 

de Push-artikelen 
2. de verhouding van het aantal dolly's en de stroom PE in m3 uit het DPS 
3. de vulgraad van de 3500 huidige bufferplaatsen voor Push goederen in 

Hal 6. 

Voor de laadploeg is het aantal dragers dat zij moeten verplaatsen van 
belang. Door de verhouding tussen het volume van de goederen op de 
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dragers met het aantal dragers te kennen, kan een schatting gedaan worden 
van het aantal dragers dat in de nieuwe situatie geladen moet worden. 
Momenteel worden pushartikelen gepiekt, naar het de gebracht en daar in een 
bufferplaats gezet. De mate waarin deze buffer wordt gebruikt is onbekend. 
De functie van deze buffer wordt deels overgenomen door later te pieken en 
deels door een OCB. Om de capaciteit van deze nieuwe systemen te 
berekenen moet eerst het gebruik van de huidige buffer bekend zijn . 
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Bijlage 14 
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Bijlage 15 

Datamodel Designbase 

Expeditie 
1 

-expedtie datum 
1 

vindt plaats in • 
~ -# rollo's actie aanwezig 

1 -# rollo's Hal 1 aanwezig 
Actie uitlevering 

-# displays 
-# pallets · • zijn voor 

• vindt plaats in -# verdeeleenheden 
-# rolo's 

1 

1 

Pull uitlevering 
-expeditiedag 
-actienr. 

-# dollies uit DPS Actie 

-# blauwe kratten uit DPS 
1 

. -artikelnrs. 
-# PE uit DPS -actienr. 
-# rollo's Hal 1 • bestaan uit -begin datum . 
-besteldatum Vestiging Actie deelname 0,1 -eind datum 
-expeditie datum -soort vestiging 1 heeft 0,1 -actienr. - -soort actie 

-naam -vestigingsnr. -plaatst 1 -vestigingnr. -artikelnrs. 

1 volgt op -plaats -aantal per artikel 1 zit in 

Actieartikel Ompak krat 
1 

1 -artikelnr. • zitten in -artikelnummer 
-actienr. -# PE in Krat 1 -# VKE in actie 1 -# TPV in krat Art bestelling 0,1 • zit in 
-# VDE in actie - -Vol. in vol krat 

-vestigingsnr. 
Artikel 

LJ1 is 

-# PE in actie 
-artnrs. 
-besteldatum -convey ./non-convey. 

-toteable/non-toteable 

1 

-afmetingen (lxbxh) 

1 

. -Volume m3 1 zit in 
1 bestaat uit -#in PE Pick eenheid (PE) 

-artikelnr TPV -gewicht 
staat op• -gewicht -artikelnr. -karton verpakking (m2) 

-leveringsnr. 1 zit in -volume (m3) 
1 bevat 1 

-# in TPV 
-leverancier 1 -afmetingen (lxbxh) -toteable/non-toteable 
-uiteindelijk Push/Pull -toteable/non-toteable -afmetingen (lxbxh) 

1 zit in -karton verpakkink (m2) -volume (m3) 

1 
-artikelnr. 

1 staat op 

Ag Pallet met artikelen 

-# TPV van een artikelnr . Ompak dag 
-hoogte klasse . 

-# ompakkers bezig 
-# lagen belading 1 gesplitst in -datum 
-# PE per laag 

7 
Opslag pallet 1 

-palletnr . 
-datum 1 • in opslag -Bonte/reine pallet 
-datum uit opslag -leveringsnr. Ompak opdr. 1 
-aantal • in opslag -artikelnrs. op pallet 
-1e hoogte 1 wordt gebruikt als -datum • vind ~n plaats op 
-# TPV op pallet - -artikel nr. -
-# PE op pallet -# pallets 

o: o: -leveringsnr. pakt om 1 -ompakverz. 
-# lagen belading 0, Ompakpallet 1 bestaat uit -palletnr. 
-artikel nr. ~ -ompakverz. ~ 

Levering aan de -palletnr. . 
-soort levering 

-# PE 
omgezet in -#TPV 

-los-doek -# blauwe kratten 
-transporteur -
-transport type 
-leveringsnr. 
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Bijlage 16 

Technisch Datamodel Designbase 

Levering aan de 

-artikelnr. 
Uitlevering Hal 1 

Ag dag -leveringsnr. -datum 

-leverdag 
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-artikelnr 
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Uitlevering DPS 

-art. toteable/non-toteable -datum 

Opslag pallet -art. afmetingen (lxbxh) 1 -vestigingsnr. 

-leveringsnr. 
-art. Volume m3 . -baknr. 

-palletnr. 
-#art.in PE . Vestiging 1 ontvangt -artikelnr 

-art. gewicht -Push/Pull 
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-1e hoogte 
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-# PE in TPV Push uitlevering 
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-# dollies 
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-datum Ompakdag -einddatum actie 

1 -actiesoort 
-datum -vestigingsnr 
-artikelnr. 
-palletnr. 

-artikelnr. bestaat uit 1 
'-- -# VKE/actie*vest. ·art. 

-# VKE omgep. 1 worden on gepakt -# VDE/actie•vest.•art. 
vinden plaats op • -# PE omgep. -# PE/actie*vest.•art. 

-# blauwe kratten -# TPV/actie•vest:art. . 
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( Rappooen: 
- # pallets per hoogteklasse 

pet' dag push in voorraad 
- # palels per hoogteklasse 
per dag pul in de voorraad 
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Deel actie toteabla/non-lOleable 
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Bijlage 18 

Overzicht van de kwaliteit van de weekgegevens 

OJerzictt p-cdl.ciie-.,,,eken het Veem: bekerde en a-bekerde artikelgegevens 
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Bijlage 20 

Aantal aan het pickfront aangeleverde pallets van artikelen 
bestemd voor het CPS of het Volumegebied 

Aantal pallets per artikel week 40 en cu rrulatief 
(middel) 
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artikelnummers 

Aantal aangeleverde pallets per artikel en 
cumulatief week 44 (hoog) 
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Bijlage 21 

Totaal aantal aan het pickfront aangeleverde pallets van 
artikelen met meer dan 40 pallets bestemd voor het CPS of 
Volumegebied 

Aantal 40+ pallets per week 
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Bijlage 22 

Bes/isboom oplossingsrichtingen 
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Bijlage 23 

Vergelijking van de afstanden 
Om de afstanden binnen de drie opties te vergelijken worden de resultaten 
van de drie opties voor week 40 vergeleken. Week 40 was een gemiddelde 
week. In week 40 zijn 13 artikelen op meer dan 40 pallets aangeleverd . In 
totaal betrof het 809,75 pallets. Per uur moeten er gemiddeld (14,7 / 342) * 
809,75 = 34,8 pallets aangevoerd en leeggepickt worden. 

Gemiddeld worden de er in week 40 34,8 * (1,5 + 3) / 2 = 78,3 rolcontainers 
per uur gevuld. 

iartikel iaantat pallets Aantal pallets per uur 
1 172,00 7,39 

2 63,00 2,71 

3 63,00 2,71 

4 62,03 2,67 
5 58, 10 2,50 
6 56,00 2,41 
7 56,00 2,41 
8 53,00 2,28 

9 48,13 2,07 
10 47,61 2,05 
11 45,84 1,97 
12 43,00 1,85 
13 42,03 1,81 

~otaal 809,75 34,81 
volume artikelen week 40 

23.1. Breedte pickfront 
De pallets hebben de afmetingen 1,20m x 0,80m. In alle opties worden de 
pallets in de breedte aan het pickfront gebracht om het pieken zo eenvoudig 
mogelijk te houden. 

Voor optie 1 moet voor elk artikel 1 doorrolstelling gebruikt worden. De lengte 
van het pickfront is: 
Optie 1: 13 * (1,20 + 0,20) = 18,20 m 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat alleen voor artikel 1, 2 
doorrolstellingen gebruikt moeten worden . Het pickfront voor optie 2 is 
daarom 14* (1 ,20 +0,20) = 19,40 m 

Voor optie 3 kan gekozen worden voor een pickfront van gemiddeld minimaal 
het aantal pallets dat per uur leeggepickt moet worden tot een pickfront 
zolang als dat de pallets uitgestald staan. Dit is dus van 3 - 16 palletlocaties. 
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23.2. Lengte pickroute 
Alle opties pieken in deze vergelijking van pallets in rolcontainers. De 
pickroute is bij optie 1 en 2 zo lang als het pickfront en 2 keer de gang 
oversteken (zie afbeelding 19 en 21) 

Optie 1: 18,2 + 2 * 2,5 = 23,2 m 
Optie 2: 19,4 + 2 * 2,7 = 24,8 m 

Voor optie 3 wordt aangenomen dat een pickfront van 6 pallets gekozen 
wordt. Dit is het minimum omdat er zodoende voor 2 uur pickwerk aan 
voorraad staat. Na 2 uur is er een pauze voor de pickers zodat de eerste 6 
posities weer gevuld kunnen worden. Om de navulritten over de gangen te 
verdelen krijgt artikel 1 1,5 pickgang. Er zijn dan 12 / 2 + 1,5 = 7,5 pickgangen 
in gebruik. Na 9 pallets is een doorgang naar de aanliggende gang. Van gang 
naar gang moet daarvoor 7,5 * 2,55 + 7 * 2,7 = 38,025 m gelopen worden. 
Voor elk artikel moet gemiddeld het pickfront voor de helft voorbij gelopen 
worden en naar een doorgang naar de volgende gang gelopen worden. Dit is 
voor de helft van de gevallen 6 * (1,20 m + 0,20 m) en voor de andere helft 
gemiddeld 3 * (1,20 m + 0,20 m) (de gang minder als de helft inlopen en weer 
terugkeren). Gemiddeld is dit 6,3 m per artikel. 13 * 6,3 = 81,9 m. 
Optie 3: 81,9 + 38,025 = 120 m 

23.3. Breedte buffervak 
Minimaal moet er voor 78,3 / 3 = 26, 1 rolcontainer-breedtes ruimte zijn. Dit is 
voor alle opties gelijk. 26, 1 * (0,8 + 0, 1) = 23,50 m 

23.4. Afstand palletlocatie - pickfront 
Optie 1 
Deze afstand wordt door de heftrucks overbrugd om pallets aan het pickfront 
aan te voeren. Hier volgt eerst de berekening van de afstand voor optie 1. 
In de opslag zijn gemiddeld 809 palletlocaties nodig. In de benedenhelft van 
hal 4 is ruimte voor 2720 pallets. Dit is ruim voldoende om de volumineuze 
artikelen van 2 gemiddelde weken productie op te slaan. De pallets worden 
dus altijd uit de benedenhelft van de hal gehaald. 
De afstand van de doorrolstellingen in Hal 6 tot de deur van Hal 4 = 54 m. In 
de hal bevinden zich 10 gangen met aan weerszijden palletstellingen. De 
gangen zijn 17 * 2,55 = 43,35 m lang. De afstand van de deur tot de 
palletstellingen is in de lengterichting 10 m. In de lengterichting moet 
gemiddeld de halve gang en de 10 m van de deur naar de gang doorreden 
worden. Dit is (43,35 * 0,5) + 10 = 31,68 m gereden worden. Om in de juiste 
gang te komen moet gemiddeld 15,4 m in de breedte gereden worden. 

Optie 1: 15,4 + 31,68 + 54 = 101 m 

Optie 2 
De hoeveelheid pallets is gemiddeld 809 pallets. In de gang waar de pallets in 
de doorrolstellingen gezet moeten worden zijn nog 16 * 3 + 52 * 4 = 256 
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palletlocaties. In een de andere opslaggangen zijn 272 palletlocaties. Met nog 
3 gangen extra kan alle voorraad opgeslagen worden. 
256/835 deel van de palletlocaties ligt in de afzetgang. 272/835 liggen 1 gang 
ernaast, 272/835 liggen 2 gangen verder en 35/835 liggen 3 gangen verder. 

Als de palletlocatie zich in de afzetgang bevindt, is de afstand van de locatie 
naar de doorrolstelling gemiddeld 16,3 m. Van een palletlocatie in de 2e gang 
tot de doorrolstelling is het gemiddeld 5 + 0,5* (17 * 2,55) = 24,2. In de derde 
gang is de gemiddelde afstand 10 + 0,5* (17 * 2,55) = 29,2 m. In de 4e gang is 
deze afstand 34,2 m. De gemiddelde afstand tussen een palletlocatie en het 
afzetpunt is: 256/835 * 16,3 + 272/835 * 24,2 + 272/835 * 29,2 + 35/835 * 34,2 
= 23,83 m 
Optie 2: 23,83 m. 

Optie 3 
Voor optie 3 is de afstand gemiddeld de helft van de lengte waarover de 
pallets zijn opgeslagen. 0,5 * 16 * (1,2 + 0,2) = 11,2 m. 

23.5. Afstand palletlocatie - buffervak 
Deze afstand wordt door de pieker afgelegd om de volle rolcontainer af te 
zetten. 
Optie 1: ongeveer 13 m. (gemiddelde afstand naar het midden van de 
palletlocaties + breedte van de gang + gemiddelde afstand van het midden 
van de buffervakken naar een buffervak) 
Optie 2: ongeveer 13,9 m. (gelijk aan vorige) 
Optie 3: gemiddeld (0,5 * 38,025) + (6 *1,4 * 0,5) + 0,5 * 23,5 = 32,86 m 
(gemiddelde afstand van pickgang naar gang met buffervak + van de 
picklocatie uit de stellingen lopen + de helft van de lengte van het buffervak. 

23.6. Afstand palletlocatie - lege pallet buffer 
Deze afstand wordt afgelegd door de pieker om de lege pallets weg te 
brengen . 
Dit is voor optie 1 en 2 gemiddeld de helft van de lengte van het pickfront. 
Optie 1: 9,1 m 
Optie 2: 9,8 m 

Voor optie 3 brengen de heftruckchauffeurs de pallets buiten het pickgebied 
om buiten de pauzes te stapelen en af te voeren. Deze afstand is gemiddeld 
het halve pickfront. 9 * 0,5 * 1,4 = 6,3 m 

23.7. Afstand lege palletbuffer - opzetpunt 
Deze afstand wordt door de heftrucks afgelegd om de lege pallets af te 
voeren. 
Optie 1: 136 m (36 meter wanneer het gecombineerd wordt met de terugrit 
van een aanvoer actie) 
Optie 2: 32,3 m 
Optie 3: 62 m (de helft van de keren van de voorste helft van Hal 4, de andere 
helft van de keren van de achterste helft van Hal 4) 
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23.8. Afstand buffervak - expeditie 
Deze afstand wordt door de afvoertrucks afgelegd. 
Optie 1 : 100 m 
Optie 2: 135 m 

Luke Verhagen 

Optie 3: 165 m (de helft van de keren van de voorste helft van Hal 4, de 
andere helft van de keren van de achterste helft van Hal 4) 

23.9. vergelijking oplossingsrichtingen 
In de figuur staan alle hierboven beschreven afstanden gesorteerd naar de 
medewerker die ze moet overbruggen opgesomd. Deze afstanden worden 
vermenigvuldigd met het aantal maal dat ze per uur overbrugd moeten 
worden en de frequentie (Freq.) om aan het totaal aantal meter. 
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Medewerker Optie 1 
meter 

Freq. 
Optie 1 

Optie 1 Optie 2 
otaal m meter 

Freq. Optie 2 
per uur Optie 2 otaal m 

Gem. afstand palletlocatie 
- picklocatie 35,9 pallets heftruck 101, 1 2,00 7258,98 23,83 
Gem afstand lege 
palletbuffer - uitvoerpunt 3,0 stapels heftruck 36 2,00 216,00 32,3 
Gem. afstand picklocatie -
Ie e alletbuffer 35,9 allets heftruck 0 2,00 0,00 0 
Gem. afstand picklocatie -

X editie 80, 1 rolcont. fvoertruck 

Optie 3 Freq. Optie 3 ptie 38 Freq. Optie 38 
meter ptie 3 otaal m meter Optie 38 otaal m 

Gem. afstand palletlocatie 
- picklocatie 11,2 2 804, 16 11,2 2 804,16 
Gem afstand lege 
palletbuffer - uitvoerpunt 62 2 372,00 62 2 372,00 
Gem. afstand picklocatie -
Ie e alletbuffer 6,3 2 1009,26 6,3 2 1009,26 

em. afstand picklocatie -
X itie 

De afstand van de palletlocatie tot de picklocatie wordt bijvoorbeeld door de 
heftrucks overbrugd. Dit zijn de navulbewegingen. Deze vinden even vaak 
plaats als dat er pallets per uur naar het pickfront gebracht moeten worden. 
Na de afstand afgelegd te hebben moet de heftruck weer terugkeren om de 
volgende pallet te halen: de frequentie (Freq) is daarom 2. 

40 

2 1710,99 

2 193,80 
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Bijlage 25 

Resultaten simuleren 
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Bezettingsgraad pickposities en heftrucks bij verschillende aantallen 
palletplaatsen en 8 heftrucks, week 7 (tuinhout) 
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picklocaties en heftrucks 

bezettingsgraden pickpostities en heftrucks bij verschillende aantallen heftrucks en 3 
palletplaatsen, week 7 (tuinhout) 

□ 4 heftrucks 

■ 5 heftrucks 

IJ 6 heftrucks 

■ 7 heftrucks 

□ 8 heftrucks 
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Picklocaties en heftrucks 

42 



01-06-2006 Afstudeerverslag Luke Verhagen 

100 

90 

80 

- 70 ~ 
~ 

j 60 
!.! 
~ 50 
C) 
C: 

E 40 
Q) 
N 
Q) 
.c 30 

20 

10 

bezettingsgraden pickposities en heftrucks bij verschillende aantallen heftrucks met 
artikel 1-6 op 2 stellingen, 2 bufferposities, week 7 (tuinhout) 
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pickposities en heftrucks 

bezettingsgraden pickposities en heftrucks bij verschillende aantallen heftrucks met 
artikel 1-9 op 2 stellingen, 2 bufferposities, week 7 (tuinhout) 
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