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Abstract 

Abstract 
 
To become and maintain the European market leadership, Hartman wants better logistic 
performances. In this case study the goal was to get a more effective physical distribution, so 
more products shall be at the right place at the right time. Three scenarios where given to deal 
with 6 core problems. 
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Voorwoord 

Voorwoord 
 
Het onderzoeksverslag dat voor U ligt, is de eindrapportage behorende bij mijn afstudeer-
opdracht, die ik heb uitgevoerd voor de Hartman Groep BV te Enschede. Dit onderzoekverslag 
bestaat uit 3 onderdelen, namelijk deze eindrapportage, de apart bijgevoegde bijlagen en een cd-
rom met daarop een digitale versie (Word) van zowel het eindrapport als de bijlagen. De 
afstudeeropdracht is de laatste fase van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die op enigerwijze een bijdrage heeft geleverd aan de voltooiing 
van dit rapport. In het bijzonder wil ik mijn opdrachtgever en begeleider vanuit Hartman, dhr. R. 
Bakker, bedanken voor het mogelijk maken van mijn afstuderen binnen Hartman. Daarnaast wil 
ik ook mijn afstudeerbegeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, dr. A. Kastelein en 
dr. ir. H.P.G. van Ooijen, bedanken voor hun begeleiding gedurende deze laatste fase van mijn 
opleiding.  
 
Ik wens Hartman en alle medewerkers in de komende jaren erg veel succes. 
 
Remco Suselbeek 
Enschede, Oktober 2001 
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Samenvatting 
 
De kernfunctie van de fysieke distributie is het verplaatsen en opslaan van gereed product, van 
direct na de productie tot aan de aflevering bij de klant. Het doel daarbij is om de juiste 
producten, op de juiste tijd, op de juiste plaats te hebben staan. De performance van de fysieke 
distributie wordt bepaald door twee verhoudingsgetallen, namelijk de efficiëntie en de 
effectiviteit van het fysieke distributieproces [5].  
 
Performance = Effectiviteit * Efficiëntie 

= (werkelijke resultaat / gewenst resultaat) * (gewenste kosten / werkelijke kosten) 
 
De efficiëntie van een proces is de mate waarin de gewenste kosten overeenkomen met de 
werkelijke kosten. Hier was in eerste instantie geen onvrede over en is dus ook niet meegenomen 
in de probleemstelling. De effectiviteit van een bepaald proces is de mate waarin het werkelijke 
resultaat overeenkomt met het gewenste resultaat. De effectiviteit van het functioneren van de 
fysieke distributie kan dan ook worden omschreven als:  
 

De mate waarin het werkelijke resultaat, betreffende  
het op de juiste plaats hebben staan van de juiste producten  
op de juiste tijd, overeenkomt met het gewenste resultaat. 

 
Met name over deze effectiviteit was er onvrede. Er waren gedurende het gehele fysieke 
distributieproces te weinig producten op de juiste tijd op de juiste plaats.  
 
Na de oriëntatiefase zijn we tot de volgende probleemstelling gekomen: 
 
Er is een te lage effectiviteit betreffende het functioneren van de fysieke distributie, hetgeen tot 
uiting komt in de grote voorraadverschillen (fl. 5,3 miljoen), en een lager dan nagestreefde 
leverkwaliteit (95,8% i.p.v. 98,0%) en uitlevergraad (98,3% i.p.v. 99,5%) 
 
Doordat het voor Hartman niet mogelijk en wenselijk is om het gereed product met behulp van 
bijvoorbeeld geïntegreerde chips te volgen, is het niet mogelijk om de effectiviteit van het 
functioneren van de fysieke distributie in de ruime zin exact te bepalen. Er zijn echter wel 
indicatoren die een beeld geven van het bereiken van de doelstelling betreffende het op de juiste 
plaats staan, van de juiste producten, op de juiste tijd. Hiermee wordt dus het functioneren van de 
fysieke distributie in enge zin bepaald. Dit betekent dat er op bepaalde momenten in het fysieke 
distributieproces wordt gekeken of de juiste producten op de juiste tijd op de juiste plaats 
stonden. De uitlevergraad en de leverkwaliteit zijn twee van deze indicatoren. De uitlevergraad 
wordt gemeten bij het verladen van goederen bij Hartman, die vervolgens naar de afnemer gaan. 
De leverkwaliteit wordt gemeten bij de aankomst van de goederen bij de afnemer. 
 
Op basis van de probleemstelling en een aantal randvoorwaarden zijn we tot de volgende 
opdrachtformulering gekomen: 
 
Ontwerp oplossingen en een implementatieplan voor het effectiever laten functioneren van de 
fysieke distributie, waardoor er meer juiste producten op de juiste plaats en op de juiste tijd 
komen te staan. In enge zin moet dit leiden tot een verhoging van de uitlevergraad van              
+/-98,3% naar 99,5% en verhoging van de leverkwaliteit van +/- 95,8% naar 98,0%.  
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Samenvatting 

Na de uitvoering van het diepteonderzoek, met de daaruit voortgekomen Stroom Diagnostische 
Chart van de fysieke distributie (zie bijlage 5.2), zijn we tot 6 kernproblemen gekomen waarvoor 
oplossingen moesten worden ontworpen:  

1. Onvoldoende betrouwbare controlemethodes voor goederenverplaatsingen; 
2. Ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen; 
3. Onduidelijke taakverdeling; 
4. Inadequate formele interne communicatie; 
5. Slechte afstemming tussen afdelingen verkoop, expeditie en magazijnen; 
6. Slechte administratieve controle van het orderdoorloopproces. 

 
Deze 6 kernproblemen leiden tot de volgende 5, kwalitatief en/of kwantitatief te omschrijven, 
symptomen: 

1. Lage uitlevergraad (kwantitatief); 
2. Lage leverkwaliteit (kwantitatief); 
3. Hoge voorraadverschillen (kwantitatief); 
4. Hoge gegarandeerde levertijd (kwantitatief / kwalitatief); 
5. Ergernis en frustratie (kwalitatief). 

 
Hieronder in tabel 1 staan de geschatte invloeden van de in het diepteonderzoek verkregen 
kernproblemen op zowel de indicatoren van het functioneren in enge zin als wel het functioneren 
van de fysieke distributie in ruime zin. 
 

Kernprobleem 

Invloed op 
verschil met 

100% 
uitlevergraad 

Invloed op 
verschil met 

100% 
leverkwaliteit 

Invloed op 
totale 

voorraad-
verschil 

Invloed op ‘de juiste 
producten op juiste 
plaats op de juiste 
tijd’ in ruime zin. 

1 Onvoldoende betrouwbare controlemethoden voor 
goederenverplaatsingen Groot Zeer groot Zeer groot Zeer groot 

2 Inadequate formele interne communicatie Gemiddeld Groot Groot Groot 
3 Ontbreken eenduidige procesomschrijvingen Gemiddeld Groot Gemiddeld Gemiddeld 
4 Onduidelijke taakverdeling Klein Gemiddeld Klein Gemiddeld 

5 Slechte afstemming tussen afdelingen verkoop, 
expeditie en magazijnen Gemiddeld Klein Klein Klein 

6 Slechte administratieve controle van het 
orderdoorloopproces Gemiddeld Zeer klein Zeer klein Klein 

Tabel 1 Invloed kernproblemen op functioneren fysieke distributie in enge en ruime zin 
 
Vanwege de reeds gaande verbeteringen gedurende dit onderzoek, betreffende de kernproblemen 
en daarmee de effectiviteit van de fysieke distributie, en de mate van invloed die is toegekend aan 
de verschillende kernproblemen op het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie, 
zijn er een drietal scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld. Deze scenario’s gaan van 
ambitieus naar minder ambitieus tot een minimaal scenario. Zo houdt Hartman zelf de keuze om 
bepaalde kernproblemen aan te pakken en uit de bijbehorende oplossingrichtingen te kiezen. 
Deze scenario’s met de bijbehorende kernproblemen en oplossingsrichtingen staan in tabel 2. In 
het ambitieuze scenario worden alle kernproblemen aangepakt, en worden voornamelijk de 
oplossingsrichtingen gegeven met de meeste invloed op de kernproblemen. In het minimale 
scenario worden alleen de 2 kernproblemen aangepakt waaraan een grote invloed werd 
toegekend voor het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie. Binnen dit scenario 
vallen met name de oplossingen met lage investeringskosten kosten, een laag investeringsrisico, 
een lage mate van proceswijziging ten opzichte van de huidige situatie en een redelijke invloed 
op het kernprobleem. Voor het minder ambitieuze scenario is er zowel keuze in de aan te 
pakken kernproblemen als de oplossingsrichtingen, met de daarbij behorende invloeden op het 
kernprobleem, investeringskosten en -risico’s en de mate van proceswijziging ten opzichte van de 
huidige situatie. Alleen de twee kernproblemen die ook bij het minimale scenario worden 
genoemd, dienen hier zeker te worden aangepakt. 
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Samenvatting 

 

Kernprobleem 
Scenario 

Ambitieus Minder Ambitieus Minimaal 

Onvoldoende 
betrouwbare 
controlemethoden 
voor goederen-
verplaatsingen 

• Volledig geautomatiseerde 
controle processen 

• Volledig geautomatiseerde 
controle processen 

• Gedeeltelijke automatisering 
controleprocessen 

• Uitbreiden handmatige 
controle met controle lijsten 

• Uitbreiden handmatige 
controle met controle lijsten 

Inadequate formele 
interne communicatie 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen  

• Uitbreiden informatie door 
scanning 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen 

• Uitbreiden informatie door 
scanning 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen 

Ontbreken eenduidige 
procesomschrijvingen 

• Proceshandboeken 
• Uitbreiden werkpool 

studenten 

• Proceshandboeken 
• Uitbreiden werkpool studenten - 

Onduidelijke 
taakverdeling 

• Proceshandboeken 
• Kledingvoorschrift 
• Lijsten met taakverdeling 

• Proceshandboeken 
• Kledingvoorschrift 
• Lijsten met taakverdeling 

- 

Slechte 
administratieve 
controle van het 
orderdoorloopproces 

• Geïntegreerd bijhouden 
begin- en eindtijden in 
AS400 

• Geïntegreerd bijhouden begin 
en eindtijden in AS400 

• Periodiek handmatige 
steekproef 

• Eenmalige periodieke 
steekproef 

- 

Slechte afstemming 
tussen afdelingen 
verkoop, expeditie en 
magazijnen 

• Integraal logistiek beleid • Integraal logistiek beleid - 

Tabel 2 Oplossingen per scenario 
 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar het minder ambitieuze scenario vanwege de reeds tijdens het 
onderzoek gerealiseerde verbeteringen, waardoor er bij Hartman reeds een stijgende tevredenheid 
is over de effectiviteit van de fysieke distributie. In het minder ambitieuze scenario worden alle 
kernproblemen aangepakt maar wordt er rekening gehouden met de hoogte van de investerings-
kosten, het investeringsrisico en de mate van proceswijziging. 
 
Met name het automatiseren van de controleprocessen voor goederenverplaatsingen, en de 
daarbij behorende automatisering van voorraadoverboekingen, en de eventueel daaraan 
gekoppelde automatische aansturing van de magazijnmedewerkers, zullen mijns inziens een 
groot positief effect hebben op het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie. De 
hierdoor verkregen koppeling tussen de administratieve en fysieke goederenverplaatsing zorgen 
voor nauwkeurige en gedetailleerde voorraad- en goederenstroomgegevens. Deze zijn mijns 
inziens de basis voor een zo effectief mogelijk functioneren van de fysieke distributie bij 
Hartman. 
 
In hoeverre de doelstellingen betreffende de uitlevergraad (99,5%), de leverkwaliteit (98,0%) en 
de effectiviteit van de fysieke distributie in ruime zin (grote verbetering betreffende het aantal 
juiste producten, op de juiste tijd, op de juiste plaats) zullen worden gehaald, hangt af van het 
door Hartman gekozen scenario met daarbij behorende kernproblemen en oplossingsrichtingen. 
Er is door het ontbreken van eenduidige kwantitatieve schattingen, van de invloed van de 
verschillende oplossingen op de effectiviteit van de fysieke distributie, niet eenduidig te zeggen 
welke oplossingen er moeten worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen.  
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1 Inleiding: Hartman en de Verbetering van de Logistieke 
Performance 

 
In deze inleiding zijn in paragraaf 1.1 een beknopte achtergrond en de aanleiding weergeven voor 
deze opdracht. De achtergrond wordt uitvoeriger besproken bij de bedrijfsbeschrijving in 
hoofdstuk 2. In paragraaf 1.2 is de opbouw van het verslag weergeven. 
 
 
1.1 Achtergrond en aanleiding 
 
Om de achtergrond waarbinnen de opdracht is uitgevoerd, en de aanleiding voor mijn opdracht 
duidelijk te maken, is hier een selectie getoond uit een artikel, uit de Financiële Telegraaf van 13 
maart 2000, dat Dick Hussaarts schreef na aanleiding van een interview met de Algemeen 
Directeur van de Hartman Groep BV, Reitze Douma. 

 
Er is vanuit Hartman dus een grote wens om de logistieke performance te verbeteren om mede 
hierdoor het Europees marktleiderschap te bereiken en vast te houden. Deze onvrede over de 
logistieke prestaties is voor de opdrachtgever, Hoofd Logistiek, de aanzet geweest om een 
objectieve mening te krijgen van iemand buiten de organisatie. Dit heeft er toe geleid dat ik ben 
aangesteld om binnen de logistieke afdeling het functioneren van de fysieke distributie te 
onderzoeken. De fysieke distributie is dat deel van de logistiek dat plaats vindt tegelijk en na het 
productieproces. Dit in tegenstelling tot het material management dat plaats vindt voor en tijdens 
de productie. Hartman was ontevreden over het rommelige, ongestructureerde functioneren van 

Hartman wil overall marktleider zijn in Europa 
door Dick Hussaarts 
 
ENSCHEDE - Hartman groeit als kool. De fabrikant van vrijetijdsmeubelen heeft bovendien grootse 
plannen voor de komende jaren. Hartman wil binnen een paar jaar overall Europees marktleider zijn.  
 
Hartman is een relatief jong bedrijf. Frans Hartman startte in 1968 Bemico. Het bedrijf maakte vooral 
campingstoelen, de bekende metalen framepjes met een doekje ertussen gespannen. Al in 1978 werd de eerste 
buitenlandse vestiging geopend, in Ierland en in 1983 werd het merk Hartman in het leven geroepen. Nu heeft het 
bedrijf buiten Ierland vestigingen in Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije. Vanuit die laatste 
landen wordt Oost-Europa bediend.  
 
"Maar we willen in alle belangrijke landen vertegenwoordigd zijn. En niet alleen dat, we streven naar een plaats in 
de top drie in al die landen. We streven ernaar marktleider te zijn. Dat vergt veel van ons bedrijf, met name op het 
gebied van de logistiek. Daarom hebben we in Enschede een compleet nieuw expeditiecentrum neergezet,   
20.000 m² overdekt, met een hoogte van 12 meter, en nog eens 20.000 m² open terrein. Want als we die topplek 
willen veroveren, dan zullen we ook snel onze producten moeten kunnen leveren", stelt Reitze Douma, die begin 
vorig jaar Frans Hartman opvolgde als directeur. 
 
Reitze Douma wil snel groeien. "De consumentenmarkt in Europa is uitstekend. Er is een groot vertrouwen. En na 
de verbouwing van de keuken en de badkamer is nu de serre en de tuin aan de beurt. Men wil mooiere meubelen 
en steeds vaker zet men ook zelfs twee sets in de tuin. Dus er is alle reden om een flinke groei te verwachten." 
 
Hartman maakt lang niet alle producten zelf. Veel wordt geïmporteerd, met name uit Azië. De topproducten 
worden wel in eigen fabrieken gemaakt. De goedkopere producten worden compleet geïmporteerd en daartussen 
zitten meubelen, waarvan de onderdelen worden gehaald uit lage-lonenlanden, maar in Nederland of Duitsland 
worden geassembleerd. 
 
Hartman maakt zich ook al op voor het internet tijdperk. Er is een fraaie site gebouwd waar potentiële kopers het 
hele assortiment kunnen bewonderen. Bestellen is er nog niet bij. "Maar met een betere logistiek, mede dankzij de 
nieuwbouw, kunnen we wel sneller gaan afleveren. Dan is het voorstelbaar dat klanten straks via internet 
meubelen kunnen uitzoeken. Die worden dan afgeleverd via de dichtstbijzijnde dealer van ons", stelt Douma. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

het fysieke distributieproces, na de in gebruik name van het nieuwe DC, dat op dat moment één 
jaar in gebruik was. Er ging te veel fout in de kernprocessen van de fysieke distributie, waardoor 
er veel tijd verloren ging aan het herstellen van fouten. Dit werd door een tweetal gegevens-
bronnen duidelijk. Ten eerste was er een groot aantal klachten van afnemers. Het hoofd logistiek, 
maakte een schatting dat in het hoofdseizoen van 2000 op +/- 20 % van alle leveringen een klacht 
volgende van de afnemers. Exacte cijfers hierover waren op dat moment nog niet beschikbaar. 
Ten tweede was er gemiddeld een voorraadverschil (grondstoffen, halffabrikaten en gereed 
product) van fl. 4 á 6 miljoen per jaar. 
 
 
1.2 Opbouw van het onderzoeksverslag 
 
Dit onderzoekverslag bestaat uit 3 onderdelen, namelijk deze eindrapportage, de apart 
bijgevoegde bijlagen en een cd-rom met daarop een digitale versie (Word) van zowel het 
eindrapport als de bijlagen. De aanpak van het onderzoek, en daarmee de opbouw van het 
onderzoeksverslag, kan globaal worden opgedeeld in 4 fases. Deze vierdeling wordt ook gebruikt 
in het bekende werk van prof. dr. P.M. Kempen en dr. J.A. Keizer getiteld “Werkboek 
Advieskunde: De stagepraktijk als uitdaging” [7]. In deze paragraaf is alleen de opbouw van het 
verslag weergegeven. In paragraaf 4.3 staat een meer gedetailleerde aanpak van het onderzoek.  
 
Ten eerste werd in de oriëntatiefase de achtergrond en aanleiding duidelijk gemaakt (hoofdstuk 
1), een globale bedrijfsomschrijving gegeven (hoofdstuk 2), en uiteindelijk de probleemstelling, 
opdrachtformulering en doelstelling geformuleerd (hoofdstuk 3).  
In de twee fase, de onderzoeksfase, is eerst het onderzoeksmodel opgesteld (hoofdstuk 4), waarna 
aan de hand van de verkregen resultaten uit het diepteonderzoek de conclusies en diagnoses zijn 
opgesteld (hoofdstuk 5).  
In de derde fase, de oplossingsfase, zijn de oplossingsrichtingen voor de verschillende problemen 
ontworpen (hoofdstuk 6).  
In de laatste fase, de invoeringsfase, zijn eerst de implementatieplannen opgesteld voor de 
gekozen oplossingsrichtingen (hoofdstuk 6 en bijlagen). Hierna volgen in hoofdstuk 7 de 
uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.  
Het verslag wordt afgesloten met de epiloog waarin een nabeschouwing wordt gegeven over het 
gehele onderzoek. 
 
In bijlage A staat een begrippenlijst met daarin de betekenis van de in het verslag gebruikte 
begrippen.  
 
 
Zoals hierboven reeds is beschreven, volgt nu in hoofdstuk 2 een globale bedrijfsbeschrijving. 
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Hoofdstuk 2  Bedrijfsbeschrijving 

2 Bedrijfsbeschrijving 
 
2.1 Inleiding 
 
Om een meer uitgebreide achtergrond weer te geven waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, dan 
in hoofdstuk 1, is in dit hoofdstuk een bedrijfsbeschrijving gegeven van de betrokken afdelingen 
en processen.  
 
In paragraaf 2.2 is een korte omschrijving gegeven van de Hartman Groep BV. Omdat de fysieke 
distributie zich voor het grootste deel afspeelt binnen de logistieke afdeling is daarna in paragraaf 
2.3 een omschrijving gegeven van deze afdeling.  
 
Het functioneren van de fysieke distributie is afhankelijk van een tweetal processen. Ten eerste is 
er het productieproces, waarbij de goederen van direct na de productie naar de betreffende 
magazijnen worden verplaatst. Hierbij horen ook de exportgoederen die als gereed product 
binnenkomen bij de Hartman-magazijnen. Deze processen zijn uitgewerkt in paragraaf 2.4. Het 
tweede proces dat het functioneren van de fysieke distributie bepaalt, is het orderdoorloopproces, 
waarbij de goederen vanuit de voorraad naar de afzender worden getransporteerd. Dit proces is 
uitgewerkt in paragraaf 2.5 
 
 
2.2 Hartman Groep BV 
 
Opgericht in 1968, produceerde Hartman, toen nog onder de naam Bemico, in de beginjaren 
vooral stalen tuinmeubelen. In 1983 brak er een nieuw tijdperk aan toen Hartman als eerste 
fabrikant weerbestendige, volkunstof tuinmeubelen introduceerde. Daartoe was in dat jaar een 
nieuwe spuitgietfabriek geopend, die nog steeds geldt als één van de modernste in Europa. 
Hedendaags produceert Hartman zijn kunststof tuinmeubelen ook in Ierland. Bedrijfsonderdelen 
in Argentinië en Australië zijn van de hand gedaan vanwege teruglopende verkopen en om zich 
volledig te kunnen richten op het europees marktleiderschap. Aan het eind van de jaren negentig, 
met de verwachte terugloop van de vraag naar kunststof tuinmeubelen in het achterhoofd, en het 
doel om overall marktleider in Europa te worden op het gebied van vrijetijdsmeubelen, heeft 
Hartman het assortiment uitgebreid door het verwerven van een meerderheidsbelang in Mesch uit 
Duitsland in 1997 (50%) en Hattersley uit Engeland en Kriechbaum uit Oostenrijk in 1998 (beide 
80%). Naast de verkopen in de Benelux (50% van de verkoop) exporteert Hartman zijn producten 
naar Duitsland en alle andere West-Europese landen. De totale verkoop van ongeveer 2 miljoen 
vrijetijdsmeubelen is goed voor ongeveer fl. 300 miljoen gulden omzet. De omzetstijgingen van 
de afgelopen jaren (20% á 30% per jaar) is voor een groot deel te verklaren doordat er gemiddeld 
veel duurdere artikelen worden verkocht. De consument is bereid om steeds meer geld voor de 
aankleding van zijn tuin uit te geven. Het bijbehorende organogram staat in bijlage 2.1. De 
afdeling logistiek waarbinnen zich het grootste gedeelte van de fysieke distributie afspeelt valt 
onder de Productieafdeling. 
 
 
2.3 Afdeling Logistiek 
 
De afdeling logistiek, waarvan de opdrachtgever het hoofd is en waarbinnen het grootste gedeelte 
van mijn onderzoek zich afspeelt, valt onder de afdeling Productie. Het bijbehorende organogram 
staat in de bijlage 2.2. Er wordt binnen de logistieke afdeling onderscheid gemaakt tussen 
material management (goederenstromen t/m productie) en de fysieke distributie (goederen-
stromen van productie t/m verzending). Binnen de fysieke distributie zijn twee hoofdprocessen te 
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onderscheiden. Ten eerste is er het transport van het gereed product van de productie naar de 
magazijnen, waar ze op voorraad worden opgeslagen. Dit proces is uitgewerkt in paragraaf 2.4. 
Ten tweede is er het orderdoorloopproces, waarbij de goederen vanuit de voorraad naar de 
afnemers worden verzonden. De hierbij behorende processen zijn uitgewerkt in paragraaf 2.5.  
 
 
2.4 Van Productie tot Voorraad: Het Productieproces 
 
Als we naar het processchema van het fysieke distributieproces kijken (zie bijlage 2.3), zien we 
dat er drie subschema’s zijn te onderscheiden. Dit zijn 1) productie en assemblage kunststof,      
2) productie en opslag textiel en 3) distributiecentrum (DC). Het DC is gevestigd op het 
transportcentrum dat op 3,5 kilometer van het hoofdkantoor is gelegen. Bij ditzelfde hoofd-
kantoor zijn ook de textiel- en kunststofproductie alsmede de textielmagazijnen gevestigd. 
 
Een belangrijke ondersteuning voor het productie- en orderdoorloopproces (zie paragraaf 2.5) 
wordt gevormd door de HVIS/PGB software op het AS400 hardware systeem. Dit ERP-achtige 
systeem wordt het hele productie- en orderdoorloopproces als een soort van database gebruikt 
voor het opvragen en invoeren van gegevens. Bij Hartman praat men over “de informatie uit het 
AS400-systeem” in plaats van de HVIS/PGB software. Om de beschrijvingen voor Hartman zo 
duidelijk mogelijk te houden, is in dit verslag ook gebruik gemaakt van deze terminologie. Ook 
alle voorraadverplaatsingen van grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en gereed product 
worden geboekt via het AS400-systeem. Een voorbeeld van een keuzemenu van het AS400-
systeem waarmee voorraden kunnen worden overgeboekt staat in bijlage 2.5. 
 
 
Productie en Assemblage Kunststof 
Het bedrijfsbureau maakt de korte en lange termijn planning van de productie en assemblage 
afdeling. Op de lange termijn (1 jaar) probeert Hartman om van elk artikel 3 productieruns per 
jaar te draaien. Dit doen ze omdat het omwisselen van de matrijzen van de spuitgietmachines    
+/- 6 uur in beslag neemt en omdat na het omwisselen van de matrijzen een opstart uitval van 50 
á 60 producten heel gewoon is. Door drie productieruns te draaien, kan Hartman toch nog het 
gehele jaar door het gehele assortiment uit voorraad, of met een redelijk korte wachttijd, leveren. 
De spuitgietmachines draaien met behulp van een 4 ploegendienst volcontinu. 
 
Onder het gereed product van de productieafdeling vallen voor het grootste gedeelte de 
zogenaamde kunststof stapelstoelen. Deze stapelstoelen worden opgestapeld op een stapeltray 
met een vaste stapelhoogte afhankelijk van het artikel. De assemblage afdeling assembleert de 
halffabrikaten tot eindproduct. Hierna worden de eindproducten in dozen verpakt. Op deze dozen 
wordt een barcodesticker geplakt (zie bijlage 2.6). De dozen worden in Hartman-containers 
(1,2m*2,2m*2,0m) geplaatst. De container wordt voorzien van een begeleidingsbon (zie bijlage 
2.7) met daarop het artikelnummer, de kleur, een barcodesticker, het aantal en de productiedatum. 
De containers worden klaargezet om te worden verladen naar het DC. Magazijn Mould is een 
administratief magazijn, dat gebuikt wordt om het gereed product te registreren, voordat het 
gereed product naar het DC (Hanbui of Dchart) wordt verplaatst.  
 
 
Textiel Productie 
De productie van textiel houdt, voor de Enschedese vestiging, voor het grootste deel in, de 
productie van stoelkussens. Na de productie gaan ook deze artikelen in de Hartman-containers en 
worden voorzien van een begeleidingsbon. De textielartikelen worden vervolgens opgeslagen in 
magazijn Texgp. Het Bedrijfsbureau boekt, aan de hand van de informatie van de productiechef, 
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de productie bij op Texgp. Ook komen er goederen binnen uit andere productievestigingen of 
dochterondernemingen van Hartman uit het buitenland. Veel van deze producten komen uit 
Tsjechië of China. Als ze goedgekeurd zijn, worden ze overgeboekt naar het betreffende 
magazijn (Import, Room, Ensmag of Texgp). Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar alle 
textielproducten, vanwege lagere productiekosten, zullen worden gefabriceerd in het buitenland. 
 
 
Distributiecentrum 
Het DC bestaat uit magazijn Hanbui en magazijn Dchart. Magazijn Hanbui is een onoverdekte 
buitenopslag van +/- 20.000 m² en wordt vooral gebruikt voor de opslag van de zogenaamde 
stapelstoelen. Magazijn Dchart is de overdekte opslag van het DC en heeft ook een oppervlak van 
+/- 20.000 m² en wordt vooral gebruikt voor de opslag van de producten die in dozen zijn 
verpakt.  
De binnenkomende goederen van Mould worden aan de hand van de bijgaande begeleidingsbon 
gecontroleerd op artikelnummer en aantallen. De producten zijn dan al door de chef van magazijn 
Mould bijgeboekt op de voorraad van Dchart of Hanbui. Ook komen er goederen binnen uit het 
buitenland van andere productievestigingen of dochterondernemingen van Hartman. Veel van 
deze producten komen uit Ierland of Engeland. Als ze goedgekeurd zijn, worden ze overgeboekt 
naar het betreffende magazijn (Dchart of Hanbui).  
 
 
2.5 Van Voorraad naar Verzending: Het Orderdoorloopproces 
 
De schematische weergave van het orderdoorloopproces staat in bijlage 2.4. Men kan in het 
orderdoorloopproces onderscheid maken in processen die worden uitgevoerd op het hoofdkantoor 
en in de magazijnen (textielmagazijnen en DC). 
 
Hoofdkantoor 
De orders komen per fax of e-mail binnen bij de afdeling Binnendienst. De orders worden 
ingevoerd in het AS400-systeem. Het AS400-systeem berekent aan de hand van de huidige 
voorraadstand de producten die per direct kunnen worden geleverd, en aan de hand van de lange 
termijn planning van de productie, de leverdatum van de resterende producten. De bestelde 
artikelen worden vervolgens in het systeem vastgelegd als gereserveerd. Hierdoor kan een 
product niet meer dan één keer worden verkocht. Vervolgens worden deze orders omgezet in 
laadlijsten. Er worden slechts laadlijsten aangemaakt voor zendingen die binnen 2 weken dienen 
te worden verzonden. Een voorbeeld van een laadlijst staat in bijlage 2.8. De producten op de 
laadlijst zijn opgedeeld aan de hand van het magazijn waarin ze zijn opgeslagen. Vervolgens 
wordt de laadlijst door de afdeling Binnendienst afgesloten en via het AS400-systeem 
doorgespeeld naar de Centrale Expeditie.  
 
De Centrale Expeditie controleert de laadlijsten vervolgens nog een keer op bijvoorbeeld 
verpakkingseenheden en volume. Hierna wordt de laadlijst door de Centrale Expeditie in het 
AS400-systeem afgesloten en via het ditzelfde systeem doorgespeeld naar de boekhouding die 
kijken of de ontvanger van de zending wel kredietwaardig is. Hierna gaat de Centrale Expeditie 
meestal nog de werkelijke transporteur toewijzen en wordt ook vaak nog de werkelijke lever-
datum bepaald en doorgegeven.  
 
Vervolgens wordt de dag voor verzending van een order de autonummerlijst en het verladings-
overzicht opgesteld. Elke zending heeft een autonummer. In de autonummerlijst staan de te 
verzenden zendingen, zonder dat de exacte verzendingstijd en transporteur bekend zijn. Deze zijn 
wel bekend in het verladingsoverzicht, maar deze verschijnt pas een halve dag na de 
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autonummerlijst. Voorbeelden van een autonummerlijst en verladingsoverzicht staan in 
respectievelijk bijlage 2.9 en 2.10. 
 
Magazijnen 
Het orderpicken kan beginnen na het bekend zijn van de autonummerlijst. Aan de hand van de 
laadlijstcodes die bij de verschillende autonummers horen, worden in de magazijnen de 
picklijsten opgesteld. Op deze picklijsten staan het artikelnummer, het aantal en de locatiecode. 
Deze picklijsten zijn automatisch opgesteld volgens een vaste looproute, zodat men niet kriskras 
door het magazijn hoeft te lopen. Tegelijkertijd met het uitdraaien van de picklijsten worden ook 
via het AS400-systeem de verzendetiketten (zie bijlage 2.11) uitgedraaid. Deze verzendetiketten 
zijn genummerd en worden uitgeprint op volgorde van de optimale looproute. Op deze 
verzendetiketten staan het artikelnummer, het afleveradres en het etiketnummer. De orderpicker 
gaat met een Hartman-container of een pallet de losse artikelen picken en plakt de verzendsticker 
op de verpakking. Wanneer alle artikelen van de textielmagazijnen zijn verzameld dan worden 
deze naar het DC verzonden. Vervolgens worden alle artikelen van een order opgeslagen op een 
afzetlocatie in het DC. Alle deelorders van de magazijnen Dchart, Hanbui, Magalt, Texgp, 
Import, Room, Ensmag en Texinc zijn dan dus verzameld. Hier blijven ze staan totdat ze worden 
verzonden. Hierna wordt, met een scanafwijklijst (zie bijlage 2.12), gekeken of alle artikelen van 
de order aanwezig zijn. Is de order compleet dan kan de order in de vrachtwagen worden geladen. 
Na het verladen wordt met dezelfde scanafwijklijst gekeken of alle artikelen zijn verladen. Als 
laatste worden, via het muteren van de laadlijsten in het AS400-systeem, de verzonden artikelen 
van de voorraad van de verschillende magazijnen afgeboekt. 
 
 
 
Nu de aanleiding, achtergrond en bedrijfssituatie waarbinnen de opdracht zich afspeelt duidelijk 
zijn, gaan we in hoofdstuk 3 kijken naar de probleemstelling, opdrachtformulering en doelstelling 
van het onderzoek. 
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3 Probleemstelling en opdrachtformulering 
 
3.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk wordt eerst in paragraaf 3.2 de aanleiding tot de opdracht weergeven. Hierna 
volgt in paragraaf 3.3 de probleemstelling met de probleemanalyse. Daarna is in paragraaf 3.4 de 
opdrachtformulering beschreven. Als laatste wordt in paragraaf 3.5 het doel van het onderzoek 
behandeld. 
 
 
3.2 Aanleiding 
 
Er is vanuit Hartman een grote wens om de logistieke performance te verbeteren om mede 
hierdoor het Europees marktleiderschap te bereiken en vast te houden. Deze onvrede over de 
logistieke prestaties is voor de opdrachtgever, Hoofd Logistiek, de aanzet geweest om een 
objectieve mening te krijgen van iemand buiten de organisatie. Dit heeft er toe geleid, dat ik ben 
aangesteld om binnen de logistieke afdeling, het functioneren van de fysieke distributie te 
onderzoeken. De fysieke distributie is dat deel van de logistiek dat plaats vindt tegelijk en na het 
productieproces. Dit in tegenstelling tot het material management dat plaats vindt voor en tijdens 
de productie. Hartman was ontevreden over het rommelige, ongestructureerde functioneren van 
het fysieke distributieproces na de ingebruikname van het nieuwe DC, dat op dat moment één jaar 
in gebruik was. Er ging te veel fout in de kernprocessen van de fysieke distributie, waardoor er 
veel tijd verloren ging aan het herstellen van fouten. Dit werd door een tweetal gegevensbronnen 
duidelijk. Ten eerste was er een groot aantal klachten van afnemers. De opdrachtgever, hoofd 
logistiek, maakte een schatting dat in het afgelopen hoofdseizoen op +/- 20 % van alle leveringen 
een klacht volgende van de afnemers. Exacte cijfers hierover waren op dat moment nog niet 
beschikbaar. Ten tweede was er gemiddeld een voorraadverschil (grondstoffen, halffabrikaten en 
gereed product) van fl. 4 á 6 miljoen per jaar. 
 
 
3.3 Probleemstelling en probleemanalyse 
 
Na gesprekken met een aantal direct (hoofd Logistiek, hoofd Fysieke Distributie en hoofd 
Processen Fysieke Distributie (voormalig hoofd Centrale Expeditie)) en indirect betrokkenen 
(administratieve en (allround-) magazijnmedewerkers) werd duidelijk dat er veel fout ging in het 
gehele fysieke distributieproces. Aangehaalde voorbeelden waren foutief uitgevoerde voorraad-
verplaatsingen tussen magazijnen die leiden tot incorrecte voorraadgegevens, niet of slecht 
uitgevoerde controles op voorraadverplaatsingen en orders, en incomplete en foutieve order-
verzending. Veel processen deden niet wat ze moesten doen. Er was sprake van ineffectieve 
processen. Dit zorgde ervoor dat er veel tijd moest worden gestoken in het, indien nog mogelijk, 
herstellen van fouten. 
 
De kernfunctie van de fysieke distributie is het verplaatsen en opslaan van gereed product, van 
direct na de productie tot aan de aflevering bij de klant. Het doel daarbij is om de juiste producten 
op de juiste tijd op de juiste plaats te hebben [4]. De performance van de fysieke distributie 
wordt bepaald door twee verhoudingsgetallen, namelijk de efficiëntie en de effectiviteit van het 
fysieke distributieproces [5].  
 
Performance = Effectiviteit * Efficiëntie 

= (werkelijke resultaat / gewenst resultaat) * (gewenste kosten / werkelijke kosten) 
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De efficiëntie van een proces is de mate waarin de gewenste kosten overeenkomen met de 
werkelijke kosten. Hier was in eerste instantie geen onvrede over en is dus ook niet meegenomen 
in de probleemstelling. De effectiviteit van een bepaald proces is de mate waarin het werkelijke 
resultaat overeenkomt met het gewenste resultaat. De effectiviteit van het functioneren van de 
fysieke distributie kan dan ook worden omschreven als:  
 

De mate waarin het werkelijke resultaat, betreffende 
het op de juiste plaats hebben staan van de juiste producten 
op de juiste tijd, overeenkomt met het gewenste resultaat. 

 
Met name over deze effectiviteit was er onvrede. Er waren gedurende het gehele fysieke 
distributieproces te weinig producten op de juiste tijd op de juiste plaats.  
 
De drie kernbegrippen product, plaats en tijd zijn sterk afhankelijk van elkaar.  
Of een interne (= gereed product tussen magazijnen) of externe (= naar afnemers) goederen-
verplaatsing de juiste producten betreft, is sterk afhankelijk van of de producten wel op de juiste 
tijd op de juiste plaats staan. Als bepaalde producten niet op de juiste tijd op de juiste plaats staan, 
dan kan men automatisch ook niet de juiste producten fysiek verplaatsen.  
Of de producten op de juiste plaats staan, is sterk afhankelijk van of men de juiste producten op 
de juiste tijd verplaatst. Als men andere producten administratief verplaatst dan dat men fysiek 
verplaatst, dan zal automatisch een bepaald product op een bepaalde tijd niet op de juiste plaats 
staan. Als men op een andere tijd de producten administratief verplaatst dan dat men ze fysiek 
verplaatst, dan zal automatisch een bepaald product op een bepaalde tijd niet op de juiste plaats 
staan.  
Of de producten op de juiste tijd aanwezig zijn, is sterk afhankelijk van of de juiste producten op 
de juiste plaats staan. Als de juiste producten niet op de juiste plaats staan, dan wordt afhankelijk 
van of de producten niet of wel kunnen worden teruggevonden, de juiste tijd in meer of minder 
mate bedreigd. 
 
Doordat het voor Hartman niet mogelijk en wenselijk is om het gereed product met behulp van 
bijvoorbeeld geïntegreerde chips te volgen, is het niet mogelijk om deze effectiviteit van het 
functioneren van de fysieke distributie in de ruime zin exact te bepalen. Hiervoor zijn er echter 
indicatoren die wel een beeld vormen van het bereiken van de doelstelling betreffende het op de 
juiste plaats staan van de juiste producten op de juiste tijd. Hiermee wordt dus het functioneren 
van de fysieke distributie in enge zin bepaald. Dit betekent dat er op bepaalde momenten in het 
fysieke distributieproces wordt gekeken of de juiste producten op de juiste tijd op de juiste plaats 
stonden. Er zijn 4 indicatoren die een beeld geven van de effectiviteit van de fysieke distributie: 

• Voorraadverschillen 
• Uitlevergraad 
• Leverkwaliteit 
• Tijdigheid 

 
De eerste indicator is het voorraadverschil. Tijdens het hoofdseizoen werd een voorraadverschil 
gecreëerd van fl. 5,3 miljoen, hetgeen overeenkwam met 25% van de voorraad. Er is grote 
onvrede over dit grote voorraadverschil. Het nadeel is alleen dat er bij Hartman geen gepland of 
gewenst voorraadverschil is, zoals bij de hierna genoemde indicatoren wel het geval is. Het doel 
is om een zo’n laag mogelijk voorraadverschil te bereiken, maar het voorraadverschil hoeft niet 
tot nul te worden gereduceerd, omdat de kosten om dit te bereiken naar alle waarschijnlijkheid 
niet opwegen tegen de baten. We kunnen dus geen effectiviteit berekenen omdat daarvoor een 
gekwantificeerd gepland resultaat voor nodig is. Omdat er toch onvrede is over dit grote 
voorraadverschil, en de voorraadverschillen een goed beeld geven van het functioneren van het 
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gehele distributieproces, praten we vanaf nu over de procentuele verandering van de voorraad-
verschillen in plaats van de effectiviteit van de voorraadverschillen. 
De 3 andere indicatoren worden sinds januari 2001 bijgehouden en zijn onderdelen van de 
Hartman-Leverperformance. Deze leverperformance is opgebouwd uit 5 KPI’s (Kwaliteit 
Prestatie Indicatoren). De definities van deze 5 KPI’s, alsmede de formule waarmee deze worden 
omgerekend tot de “Hartman-Leverperformance”, staan in bijlage 3.1. In bijlage 3.2 staan de 
waarden van de KPI’s en de leverperformance tot en met week 16 van 2001.  
Drie van de vijf KPI’s geven een beeld van of de juiste producten op de juiste plaats op de juiste 
tijd stonden, de daarmee de functioneren van de fysieke distributie. Dit zijn de uitlevergraad, de 
leverkwaliteit en de tijdigheid. Er heest vanuit het oogpunt van de opdrachtgever, binnen de 
fysieke distributie, met name onvrede over de KPI’s uitlevergraad (98,3%) en leverkwaliteit 
(95,8%). De doelstelling die Hartman zich heeft gesteld voor deze twee kengetallen zijn 99,5% 
voor de uitlevergraad en 98,0% voor de leverkwaliteit. De gerealiseerde prestaties liggen nog 
onder de gewenste prestatie. De effectiviteit van de uitlevergraad ligt op 0,988 (=98,3/99,5) 
terwijl 1 is gewenst. De effectiviteit van de leverkwaliteit is 0,978 (=95,8/98,0) terwijl 1 is 
gewenst. 
 
Na gesprekken met direct en indirect betrokkenen en een globale analyse van de indicatoren van 
het functioneren van de fysieke distributie, ben ik samen met de opdrachtgever en andere direct 
betrokkenen tot de uiteindelijke probleemstelling gekomen. 
 
Er is een te lage effectiviteit betreffende het functioneren van de fysieke distributie, hetgeen tot 
uiting komt in grote voorraadverschillen (fl. 5,3 miljoen), en een lager dan nagestreefde 
leverkwaliteit (95,8% i.p.v. 98,0%) en uitlevergraad (98,3% i.p.v. 99,5%) 
 
 
3.3 Opdrachtformulering 
 
Het onderzoek werd gestart met de initiële opdracht: 
 
Ontwerp de organisatie om onze tuinmeubelen vanuit de voorraad op diverse locaties zo effectief 
mogelijk via het centrale DC in de vrachtwagens te krijgen. Hartman heeft een nieuw DC en 
moet vanaf volgend jaar zijn goederen op pallets gaan leveren. Dit gebeurde tot nu toe door ze 
los in de vrachtauto’s te stapelen. 
 
Vanwege klanteneisen was het aan het begin van de opdracht de bedoeling dat alle klanten op 
pallets zouden worden aangeleverd. Veel van de grote buitenlandse afnemers waren hierop tegen. 
Hartman is hieraan tegemoetgekomen waardoor er op dit moment bij 60% á 70% van de klanten 
de goederen op pallets worden aangeleverd. De rest van de orders worden los in de vrachtwagens 
gestapeld.  
 
Na gesprekken met direct en indirect betrokkenen en de analyse van indicatoren van het 
functioneren van de fysieke distributie, ben ik samen met de opdrachtgever en andere direct 
betrokkenen tot de uiteindelijke opdrachtformulering gekomen: 
 
Ontwerp oplossingen en een implementatieplan voor het effectiever laten functioneren van de 
fysieke distributie, waardoor er meer juiste producten op de juiste plaats op de juiste tijd staan. 
In enge zin moet dit leiden tot een verhoging van de uitlevergraad van +/- 98,3% naar 99,5% 
en verhoging van de leverkwaliteit van +/- 95,8% naar 98,0%.  
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Bij de opdracht werden een aantal randvoorwaarden gesteld: 
 

• Er wordt volledig op voorraad geproduceerd; Vanwege grote seizoensinvloeden dient 
Hartman al zijn verkopen op voorraad te produceren. Dit wordt nog eens versterkt door 
het produceren van grote series. Dit gebeurt omdat het omstellen van de 
spuitgietmachines zeer veel tijd kost. 

• De producten dienen zowel los als op pallets aan de klant te kunnen worden afgeleverd; 
Veel grote buitenlandse afnemers eisen dat hun goederen los worden aangeleverd, terwijl 
veel Nederlandse klanten de goederen juist op pallets willen krijgen aangeleverd. 

• Er wordt gebruik gemaakt van het huidige voorraadsysteem (AS400); In de bedrijfs-
strategie is vastgelegd dat minstens de komende drie jaar nog met het huidige voorraad-
systeem (AS400) wordt gewerkt. Dit is omdat Hartman al met heel veel veranderingen 
bezig is, en men bang is dat als het systeem wegvalt dit een enorme chaos tot gevolg 
heeft. 

• Er wordt niet direct aan de consument geleverd; Hartman levert alleen aan de groot- en 
detailhandel. 

 
Hartman zal uiteindelijk de beslissing moeten maken, indien een oplossing tot een verhoging in 
de kosten oftewel een minder efficiëntie aanpak leidt, of zij deze kosten vinden opwegen tegen de 
extra effectiviteit. Een efficiëntere aanpak is niet het primaire uitgangspunt, maar de additionele 
kosten mogen natuurlijk niet uit het oog worden verloren.  
 
 
3.4 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is om oplossingen met bijbehorende implementatieplannen te 
ontwerpen die leiden tot een effectiever functioneren van de fysieke distributie in zowel ruime als 
in enge zin. In enge zin moeten de oplossingen leiden tot de door Hartman nagestreefde 99,5% 
uitlevergraad en 98,0% leverkwaliteit. In ruime zin betekent dit dat er een grote verhoging moet 
zijn van het aantal juiste producten dat op de juiste tijd op de juiste plaats staat. Omdat dit 
algemene doel van de fysieke distributie in zijn geheel niet meetbaar was, zijn hier ook geen 
kwantitatieve doelstellingen aan gekoppeld. 
 
 
 
In het nu volgende hoofdstuk 4 zal het onderzoeksmodel worden uitgewerkt. Het onderzoeks-
model geeft de structuur weer van het uitgevoerde onderzoek. Er wordt in beschreven wat er in 
het onderzoek specifiek is onderzocht en op welke manier dit is onderzocht. 
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Hoofdstuk 4 Het onderzoeksmodel 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is het onderzoeksmodel uitgewerkt. Het onderzoeksmodel geeft de structuur 
weer van het uitgevoerde onderzoek. Het is een schematische weergave van het doel van het 
onderzoek en de globale stappen die moeten worden genomen om dit doel te bereiken. Er wordt 
in het onderzoeksmodel beschreven wat er in het onderzoek is onderzocht en op welke manier dit 
is onderzocht. Voor het opstellen van het onderzoeksmodel is er gebruik gemaakt van de 
methodiek zoals is beschreven in “Het ontwerpen van een onderzoek” van P. Verschuren en H. 
Doorewaard [9]. 
 
 
4.2 Het onderzoeksmodel 
 
Naar aanleiding van de probleemstelling en de opdrachtformulering, zoals deze zijn geformuleerd 
in hoofdstuk 3, is voor het resterende deel van het onderzoek het volgende onderzoeksmodel 
gehanteerd:  

 
Het doel van het onderzoek is het komen tot oplossingen met bijbehorende implementatieplannen 
voor het effectiever later functioneren van de fysieke distributie.  
 
De onderzoeksobjecten zijn het functioneren van de fysieke distributie in enge en in ruime zin. 
Voor het functioneren van de fysieke distributie in enge zin is gekeken naar de opbouw van en 
invloeden van verschillende factoren/problemen op de uitlevergraad, leverkwaliteit en de 
voorraadverschillen. Hierbij zijn de huidige uitlevergraad en leverkwaliteit vergeleken met de 
gewenste. Voor de uitlevergraad en leverkwaliteit is er gebruik gemaakt van het KPI-overzicht 
dat sinds januari 2001 is bijgehouden. Hierbij zijn voor de leverkwaliteit ook de gegevens van het 
jaar 1999/2000 geanalyseerd. Voor de analyse van de voorraadverschillen is er gebruik gemaakt 
van het inventarisatieoverzicht van juli 2000. Dit was de halfjaarlijkse inventarisatie van na het 
hoofdseizoen  
 

Theorie voorraad- 
beheersing

Theorie 
goederenstroom- 
beheersing

Theorie fysieke 
distributie

Theorie 
informatie- 
technologie en 
logistiek

Theorie 
warehouse- 
managament

Gesprekken met 
werknemers 
Hartman

Gesprekken met 
externe 
deskundigen

Functioneren fysieke distributie 
in ruime zin

 Oplossingen 
en 

implementatie
plannen

Analyse en 
diagnose

Oplossings-
richtingen

Huidige en gewenste    Huidige en gewenste 
uitlevergraad                  leverkwaliteit

                 Voorraadverschillen

Beoordelings- 
criteria



   
 

12 

Hoofdstuk 4  Het onderzoeksmodel 

Voor de analyse van het functioneren van de fysieke distributie in ruime zin is er gebruik gemaakt 
van de “Stream Analysis” methodologie ontwikkelt door Jerry I. Porras [8]. De Stroom Analyse 
is ontwikkeld voor het veranderen van organisaties om deze effectiever te laten functioneren. De 
Stroom Analyse maakt gebruik van de zogenaamde Cause-Effect analyse, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen symptomen en problemen. Veel problemen zijn vaak symptomen van 
andere problemen. Door symptoombestrijding wordt het onderliggende probleem niet aangepakt. 
Door de achterliggende problemen aan te pakken, worden zowel de problemen als de symptomen 
bestreden. Gegevens uit deze analyse kunnen mede worden gebruikt om de problemen bij het 
functioneren in enge zin te verklaren. De Stroom Analyse methode is gebaseerd op het grafisch 
weergeven van de organisatorische problemen op een chart, genaamd Stroom Diagnostische 
Chart (SDC). De problemen in de SDC worden, door Porras, ingedeeld in 4 categorieën van 
Organisatorische Onderdelen, te weten 1) Organisatorische Regelingen, 2) Sociale Factoren, 3) 
Technologie en 4) Fysieke Omgeving. Om de SDC overzichtelijk te houden is dit niet gedaan. 
Hierdoor kunnen de direct bij elkaar betrokken problemen dichter bij elkaar worden geplaatst, 
waardoor de probleemverhalen duidelijker zichtbaar worden. 
 
Als eerste zijn de problemen geïnventariseerd aan de hand van gesprekken met direct en indirect 
betrokkenen en met behulp van vragenlijsten. De volgende personen zijn voor dit diepte-
onderzoek minimaal 1 keer formeel en/of informeel ondervraagt: 

• Hoofd logistiek; 
• Hoofd fysieke distributie; 
• Hoofd processen fysieke distributie; 
• Hoofd centrale expeditie; 
• Hoofd verkoop Benelux; 
• Supervisor distributiecentrum; 
• 2 magazijnchefs; 
• 2 administratief medewerkers distributiecentrum; 
• +/- 10 (allround-) magazijnmedewerkers. 

 
Bij deze gesprekken is in meer of mindere mate gebruik gemaakt van het overzicht van de 
Organisatie Onderdelen volgens Porras, zoals weergegeven in bijlage 4.1. Deze gegevens zijn 
daarna aangevuld met de gegevens die al waren verkregen uit de uitvoerige data-analyse van het 
functioneren van de fysieke distributie in enge zin. Daarna zijn de belangrijkste relaties tussen de 
gecategoriseerde problemen gespecificeerd. Aan de hand van gesprekken met direct betrokken is 
deze diagram vervolgens geanalyseerd, gecontroleerd en aangepast. De uiteindelijk verkregen 
SDC staat in bijlage 5.2.  
 
De aard van de optiek wordt bepaald doordat het onderzoek een duidelijke gevalsstudie is. 
Omdat er geen vergelijking plaats vindt met een vergelijkbare situatie binnen een ander bedrijf is 
er geen sprake van toetsing, maar alleen van verkenning, beschrijving en verklaring. De 
onderzoeksoptiek bestaat dan ook uit een aantal beoordelingscriteria, die ontwikkeld zijn aan de 
hand van de ingrediënten. Deze ingrediënten zijn verschillende theorieën uit de weten-
schappelijke literatuur, gesprekken met werknemers bij Hartman en externe deskundigen. Het 
onderzoek vertoont zowel de kenmerken van een enkelvoudige als een longitudinale gevalstudie 
[11]. Sommige onderzoeksobjecten, zoals de voorraadverschillen en het functioneren van de 
fysieke distributie in ruime zin zijn slechts 1 keer getoetst en daardoor typisch een geval van een 
enkelvoudige gevalstudie. De andere onderzoeksobjecten uitlevergraad en leverkwaliteit zijn 
meerdere malen gedurende verschillende tijden geanalyseerd en kunnen dus als een typisch geval 
van een longitudinale gevalsstudie worden gezien. Hierdoor kunnen gemakkelijker verbanden 
worden gelegd tussen geobserveerde procesveranderingen en performanceveranderingen. 
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4.3 Aanpak 
 
In het onderzoek zijn globaal gezien in 4 fases te onderscheiden. Deze vierdeling wordt ook 
gebruikt in het bekende werk van prof. dr. P.M. Kempen en dr. J.A. Keizer getiteld “Werkboek 
Advieskunde: De stagepraktijk als uitdaging” [7]. De volgende 4 fasen met de bijbehorende 
hoofdstukken zijn te onderscheiden: 
 
1. Oriëntatiefase  
In de oriëntatiefase is aan de hand van een externe oriëntatie, een intakegesprek, een aantal 
oriënterende interviews en een oriënterende proces- en data-analyse, de probleemstelling 
gedefinieerd. Na het verifiëren van deze probleemstelling bij een aantal direct betrokkenen leidde 
dit tot de opdrachtformulering met de bijbehorende opdrachtafbakening. Een bedrijfsbeschrijving 
van de processen en afdelingen die bij de fysieke distributie betrokken zijn staat in hoofdstuk 2. 
In hoofdstuk 3 zijn de probleemstelling, de opdrachtformulering en het doel van het onderzoek 
uitgewerkt. 
 
2. Onderzoeksfase  
In de onderzoeksfase is, aan de hand van de probleemstelling en opdrachtformulering, eerst het 
onderzoeksmodel opgezet. Het onderzoeksmodel geeft de structuur weer van het uitgevoerde 
onderzoek. Hierin wordt beschreven wat er is onderzocht en de manier waarop dit is onderzocht. 
De resultaten hiervan staan in hoofdstuk 4. Ook wordt er weergeven hoe het onderzoek is 
gefaseerd. Verder is in de onderzoeksfase het daadwerkelijke diepteonderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van dit diepteonderzoek staan in hoofdstuk 5. Aan de hand van uitgebreide interviews 
en vragenlijsten en een uitvoerige data-analyse is er een Stroom Diagnostische Chart opgesteld 
met daarin de verschillende oorzaken (kernproblemen) en symptomen van de lage effectiviteit 
van het fysieke distributieproces. Aan de hand van de in het diepteonderzoek verkregen resultaten 
zijn aan het eind van hoofdstuk 5 een aantal meer objectieve conclusies getrokken en een aantal 
meer subjectieve diagnoses gesteld. 
 
3. Oplossingsfase  
Het resultaat van de oplossingsfase staat in hoofdstuk 6. In de oplossingsfase is aan de hand van 
de kernproblemen en de reeds lopende veranderingen gekeken naar mogelijke oplossings-
richtingen. Deze oplossingsrichtingen zijn vervolgens getoetst op organisatorische, technische en 
financiële (kosten-batenanalyse) haalbaarheid. De oplossingen zijn ingedeeld in 3 scenario’s 
(ambitieus, minder ambitieus en minimaal).  
 
4. Invoeringsfase  
In hoofdstuk 7 staan de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen. Hierin maak ik duidelijk welk 
scenario met bijbehorende oplossingen ik zelf prefereer. In deze laatste fase zijn de 
implementatieplannen opgesteld voor de gekozen oplossingsrichtingen. In de epiloog is een 
nabeschouwing gegeven betreffende het onderzoek. 
 
 
 
Zoals hierboven reeds is vermeld, zullen de resultaten van het in dit hoofdstuk opgestelde 
diepteonderzoek, alsmede de daaraan verbonden conclusies en diagnoses in het nu volgende 
hoofdstuk 5 zijn weergegeven. 
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Hoofdstuk 5 Het Diepteonderzoek 
 

5.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten uitgewerkt. In het onderzoeksmodel in hoofdstuk 4 
waren de onderzoeksobjecten voor het functioneren van de fysieke distributie in enge en ruime 
zin gescheiden. Omdat de onderzoeksresultaten van het functioneren in enge zin ook zijn 
meegenomen in het functioneren in ruime zin, zijn deze hier gezamenlijk weergegeven. De 
onderzoeksobjecten uitlevergraad, leverkwaliteit en voorraadverschillen zijn namelijk alle 3 
symptomen in de Stroom Diagnostische Chart (SDC) van het functioneren in ruime zin. De 
uiteindelijk verkregen SDC staat in bijlage 5.2. In paragraaf 5.2 zijn de symptomen van de lage 
effectiviteit van het fysieke distributieproces uitgewerkt. In paragraaf 5.3 zijn de kernproblemen 
die de lage effectiviteit veroorzaken uitgewerkt. In paragraaf 5.4 is een schatting gemaakt van de 
additionele kosten door de lage effectiviteit. Uiteindelijk volgen in paragraaf 5.5 de conclusies en 
diagnoses van het diepteonderzoek.  
 
 

5.2 Symptomen 
 

In de SDC in bijlage 5.2 staan 5 problemen die geen uitgaande pijlen hebben. Vier van deze 
problemen zijn gedefinieerd als symptomen. De additionele kosten zijn in paragraaf 5.4 
uitgewerkt, omdat de additionele kosten niet direct als probleem worden gezien, maar alleen als 
een gevolg van het ineffectief functioneren van de fysieke distributie. Ook al zijn de additionele 
kosten niet direct een probleem, toch is dit gevolg wel uitgewerkt om later in dit onderzoek de 
verschillende oplossingen financieel te kunnen verantwoorden. Vervolgens is, ondanks de 
binnenkomende pijlen in het SDC, het probleem voorraadverschillen toegevoegd, omdat deze 
gemakkelijk te analyseren zijn aan de hand van inventarisatieverslagen en omdat deze een goede 
indicatie geven van de goederenstroombeheersing en daarmee het functioneren van de fysieke 
distributie. We zijn dus tot de volgende 5 kwantitatief en/of kwalitatief te omschrijven 
symptomen gekomen: 
 

1. Lage uitlevergraad (kwantitatief); 
2. Lage leverkwaliteit (kwantitatief); 
3. Hoge voorraadverschillen (kwantitatief); 
4. Lange gegarandeerde levertijd (kwantitatief/kwalitatief); 
5. Ergernis en frustratie (kwalitatief). 

 
Deze 5 symptomen zijn in de paragrafen 5.2.1 t/m 5.2.5 verder uitgewerkt.  
 
 
5.2.1 Lage uitlevergraad  
 
Voor een uitgebreid verslag van het diepteonderzoek naar de uitlevergraad verwijs ik naar bijlage 
5.3. 
 
De uitlevergraad is het percentage orderregels dat op een laadlijst staat en ook kan worden 
geleverd:  

Uitlevergraad = 1- (aantal nulregels / totaal aantal orderregels) 
 
Een nulregel is een, om welke reden dan ook, niet volledig geleverde orderregel, die voor de 
aflevering bij de klant reeds bekend is. Dit in tegenstelling tot een manco, die pas na de levering 
bekend wordt. De manco wordt verder behandeld bij de leverkwaliteit in paragraaf 5.2.2. 
 

Week  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Uitlevergraad 98,2% 97,9% 97,7% 96,5% 100,0% 98,0% 97,9% 99,1% 98,1% 98,6% 99,1% 98,6% 98,3% 99,3% 98,8% 

Tabel 5.1 Uitlevergraad per week 
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De gemiddelde uitlevergraad in januari en februari was 98,0%. In de maanden maart en april was 
deze reeds gemiddeld 98,7%, waardoor het gemiddelde voor 2001 (t/m april) is gestegen tot 
98,3%. Hartman streeft naar een gemiddelde uitlevergraad van 99,5% per jaar.  
 
Conclusie: Hartman toont reeds verbeteringen in de uitlevergraad, maar heeft zijn 
uiteindelijke doel van 99,5% nog niet bereikt. 
 
Bij de verschillende drivers van de uitlevergraad, behoren verschillende scanafwijkingen 
(scanafwijkcodes). De opbouw van de verschillende drivers is te zien in bijlage 5.4. In deze 
bijlage staan ook een tweetal tabellen met daarin de scanafwijkcodes met de aantallen van 5 
weken in december en januari. Er zijn 3 redenen die het grootste deel van de nulregels bepalen. 
Deze staan hieronder in tabel 5.2. 
 

Scanafwijkcode Bijdrage op 
orderregelniveau 

Bijdrage op 
colliniveau 

Artikel niet aanwezig 35% 40% 
Artikelbarcode onjuist 34% 25% 
Wagen vol 14% 29% 
Totaal 83% 94% 

Tabel 5.2 Bijdrage verschillende scanafwijkcodes aan uitlevergraad 
 
Deze 3 scanafwijkingen zijn verder uitgewerkt in bijlage 5.5. 
 
Conclusie: 3 van de +/- 10 scanafwijkcodes zorgen voor +/- 90% van het totale verschil met een 
100% uitlevergraad. 
 
In tabel 5.3 staan de uitleverperformances (UP) per magazijn van de 4 magazijnen die voor het 
grootste deel verantwoordelijk zijn voor de totale uitlevergraad. Door per magazijn het 
gemiddelde percentage orderregels te delen door het gemiddelde percentage nulregels op 
orderregelniveau wordt de UP van het magazijn op orderregelniveau bepaald. Wanneer een 
magazijn gemiddeld presteert dan is de UP gelijk aan 1. Is de UP van een magazijn lager dan 
gemiddeld dan is de UP lager dan 1. Een UP van 1/3 betekent bijvoorbeeld dat de UP van dat 
magazijn slechts 1/3 is ten opzichte van de gemiddelde UP. Is de UP van een magazijn hoger dan 
gemiddeld dan is de UP hoger dan 1. Een UP van 3 betekent bijvoorbeeld dat het magazijn 3 keer 
zo goed presteert als het gemiddelde prestatieniveau. Hetzelfde geldt voor de UP op colliniveau, 
alleen wordt dan het percentage verzonden colli gedeeld door het percentage nulregels op 
colliniveau. 
 

Magazijn Percentage 
orderregels 

Percentage nulregels 
(orderregels) 

Uitleverperformance 
orderregelniveau 

Percentage 
verzonden 

colli 

Percentage 
nulregels (colli) 

Uitleverperformance 
colliniveau 

Dchart 65,1 49,6 1,31 80,4 72,3 1,11 
Texgp 19 35,6 0,53 6,1 13,7 0,45 
Hanbui 10,4 7,9 1,32 6,3 7,9 0,80 
Ensmag 3,4 3,6 0,94 1,6 2,2 0,73 
Magalt 1,1 Onbekend onb. 2,3 onb. onb. 
Import 0,9 2,6 0,35 0,5 3,1 0,16 
Room 0,2 0,6 0,33 0,1 1 0,10 
Dcheng 0 Onb. Onb. 2,7 onb. onb. 
Totaal 100% 100% 1 100% 100% 1 

Tabel 5.3 Uitleverperformance op orderregel- en colliniveau 
 
Conclusie: 4 van de verzendmagazijnen zorgen voor meer dan 90% van het totale verschil met 
een 100% uitlevergraad. Deze 4 magazijnen zijn ook meteen de best presterende magazijnen. 
De magazijnen Dchart en Hanbui, gelegen op het DC, zijn de twee best presterende 
magazijnen, gevolgd door de 2 magazijnen Texgp en Ensmag, die bij het hoofdkantoor zijn 
gelegen. 
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Het valt op dat de UP op colliniveau (0,8) van Hanbui een stuk lager is dan de UP op 
orderregelniveau (1,32). Dit is volledig te verklaren door het proces voor het omgaan met 
exportzendingen. Doordat de vrachtwagens volledig volgeladen moeten vertrekken, omdat het 
anders te duur wordt om te transporteren, worden er expres laadlijsten opgebouwd die een te 
groot volume hebben voor de vrachtwagen. Hierdoor wordt verzekerd dat de vrachtwagen 
volledig vol wordt geladen. Een nadeel is echter dat er ook heel veel producten blijven staan met 
de scanafwijkcode “wagen vol”. Dit zijn altijd de producten van Hanbui of Dchart, omdat deze 
magazijnen in tegenstelling tot de andere magazijnen op het DC zijn gevestigd, en de producten 
dus weer gemakkelijk kunnen worden teruggeplaatst naar hun oorspronkelijke locatie. Als 
Hartman er bewust voor kiest om het proces voor het afhandelen van exportzendingen te blijven 
hanteren, om zo aan de klanteneisen te voldoen, dan zal de door Hartman nagestreefde 
doelstelling van een uitlevergraad van 99,5% nooit kunnen worden gehaald. Van het verschil met 
een 100% uitlevergraad wordt op dit moment 40% bepaald door dit proces. Hierdoor daalt de 
uitlevergraad met 0,66%, waardoor de uitlevergraad nooit boven de 99,34% zal uitkomen. Als 
deze “wagen vol”-codes met als reden exportzendingen weg worden gelaten, krijg je de 
uitleverperformances voor de vier grootste magazijnen zoals in tabel 5.4 staan vermeld. 
 

Magazijn Uitleverperformance 
orderregelniveau 

Uitleverperformance 
colliniveau 

Dchart 1,32 1,16 
Texgp 0,51 0,34 
Hanbui 1,65 1,40 
Ensmag 0,89 0,55 

Tabel 5.4 Uitleverperformances zonder “wagen vol” door exportzendingen. 
 
Conclusie: Als Hartman er bewust voor kiest om het proces voor het afhandelen van 
exportzendingen te blijven hanteren, om zo aan de klanteneisen te voldoen, dan zal de door 
Hartman nagestreefde doelstelling van een uitlevergraad van 99,5% nooit kunnen worden 
gehaald. 
 
 
5.2.2 Lage Leverkwaliteit 
 
Voor een uitgebreid verslag van het diepteonderzoek naar de leverkwaliteit verwijs ik naar 
bijlage 5.8. 
 
De leverkwaliteit is het percentage goed geleverde laadlijsten. De leverkwaliteit wordt berekend 
door: 

Leverkwaliteit = 1 – (aantal klachten/ totaal aantal laadlijsten) 
 
Een klacht behoort bij een fout geleverde laadlijst hetgeen pas na de verzending bekend wordt. 
Dit in tegenstelling tot de nulregel (zie paragraaf 5.2.1) die al voor de verzending bekend is. 
 
Week 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Leverkwaliteit 97,0% 95,2% 90,0% 95,7% 100,0% 93,1% 93,1% 95,1% 94,0% 95,4% 97,7% 95,9% 95,1% 98,3% 97,3% 

Tabel 5.5 Leverkwaliteit per week 
 
In tabel 5.5 is te zien dat de gemiddelde leverkwaliteit in januari en februari 94,9% was. In de 
maanden maart en april was deze reeds gemiddeld 96,1%, waardoor het gemiddelde voor 2001 
(t/m april) is gestegen tot 95,8%. Hartman streeft naar een gemiddelde leverkwaliteit van 98,0% 
per jaar.  
 
Conclusie: Hartman toont reeds verbeteringen in de leverkwaliteit, maar heeft zijn 
uiteindelijke doel van 98,0% nog niet bereikt. 
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In het vervolg van het diepteonderzoek is er gebruik gemaakt van het aantal manco’s en de 
mandex. De mandex is een andere indicator voor de leverkwaliteit. De mandex wordt als volgt 
berekend: 

 
Mandex = totaal aantal manco’s/ totaal aantal orderregels 

 
Een manco is een verkeerd geleverde orderregel in plaats van een verkeerd geleverde laadlijst 
(=klacht). Hierdoor wordt er ook rekening gehouden met het aantal fout geleverde artikelsoorten, 
hetgeen bij het bereken van de leverkwaliteit van Hartman niet het geval is. 
 
Hieronder in tabel 5.6 staan de leverkwaliteitperformances (LP) van de verschillende magazijnen. 
Hiervoor wordt de bijdrage aan het totaal geleverde aantal orderregels gedeeld door de bijdrage 
aan het totaal aantal manco’s. Net zoals bij de UP betekent een LP van 1 dat het magazijn 
gemiddeld presteert. Een LP hoger dan 1 is een beter dan gemiddelde prestatie, en een LP lager 
dan 1 een lager dan gemiddelde prestatie. 
 

Magazijn Percentage 
orderregels (%) 

Bijdrage manco's 
(%) 

Leverkwaliteit 
performance 

Dchart 65,1 52,0 1,25 
Texgp / Ensmag 22,4 27,5 0,81 
Hanbui 10,4 9,7 1,07 
Magalt 1,1 2,4 0,46 
Overig 1,0 8,4 0,12 

Tabel 5.6 Vergelijking leverperformance per magazijn 
 
Conclusie: Net zoals bij de uitlevergraad zijn Dchart en Hanbui de best (boven gemiddeld) 
presterende magazijnen. Daarna komen de twee andere grote magazijnen Texgp en Ensmag 
 
In bijlage 5.12 staat een grafiek van het aantal klachten en manco’s gedurende het jaar 
1999/2000. Aan de grafiek vallen een drietal dingen op: 
 
1. De piek in het percentage klachten (12,9%) en manco’s (29,4%) rond eind december begin 

januari, terwijl er geen sprake is van een piek in het aantal laadlijsten.  
 

Conclusie: Dit komt zeer waarschijnlijk doordat er grotere orders zijn afgenomen. Dit komt 
omdat afnemers die voor het eind van het kalanderjaar nog een bestelling plaatsten een 
korting op het aankoopbedrag kregen. Zo blijft het aantal laadlijsten gelijk, doch stijgt de 
omzet en de drukte van de verlading. De hoogte van het aantal manco’s kan voor een deel 
worden verklaard door het feit dat er hier nog geen gebruik werd gemaakt van scanners om de 
gerede orders te controleren. 
 
2. De piek in het percentage klachten (8,2%), manco’s (14,6%) en het aantal laadlijsten rond 

eind april. Deze piek ligt midden in het hoogseizoen. Sinds februari wordt er gebruik gemaakt 
van scanners bij het orderpicken en het verladen. 

 
Conclusie: Het blijkt dat door de drukte van de verlading er in verhouding meer fouten worden 
gemaakt. Deze tweede piek is in verhouding tot de eerste waarschijnlijk een stuk kleiner (-50% 
qua manco’s) doordat er nu wel gebruik wordt gemaakt van scanners voor het controleren van 
de gerede orders van magazijn Dchart. Deze gedachte wordt bevestigd doordat het percentages 
klachten en manco’s van Dchart, vanaf februari, toen de scanners in gebruik werden genomen, 
een stuk lager liggen dan de totale percentages klachten en manco’s. Deze percentages waren 
voor februari nog nagenoeg gelijk. 

 
3. Het aantal manco’s per klacht ligt in de rustige maanden juli, augustus en september tussen de 

1 en de 1,4. De rest van het jaar schommelt deze tussen de 1,5 en 2,3 manco’s per klacht. 
 

Conclusie: Door de drukte in het hoofdseizoen worden er meer fouten per laadlijst gemaakt. 
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5.2.3 Hoge Voorraadverschillen 
 

Voor een uitgebreid verslag van het diepteonderzoek naar de voorraadverschillen verwijs ik naar 
bijlage 5.14. 
 

Hartman heeft voor het gereed product in een half jaar (december 1999 t/m juli 2000) een 
administratief voorraadverschil gecreëerd van +/- 25% ten opzichte van de getelde en 
systeemvoorraad. Dit komt overeen met fl. 5,3 miljoen. Dit zijn dus de voorraadverschillen 
gecreëerd in het hoofdseizoen. In het laagseizoen is het aantal zendingen +/- 20 % van het aantal 
zendingen in het hoofdseizoen. 
 

Conclusie: De voorraadverschillen zijn afhankelijk van het aantal zendingen, omdat dit een 
indicatie geeft van het aantal voorraadverplaatsingen die op hun beurt verantwoordelijk zijn 
voor de voorraadverschillen. Het totale voorraadverschil van het hoofdseizoen en het 
laagseizoen samen komt dan op +/- 6 miljoen. 
 

Veel artikelen zijn wel aanwezig maar ze staan in een ander magazijn of hebben een andere status 
(bijv actieve en quarantaine voorraad) dan in het voorraadsysteem staat. Van de fl. 5,3 miljoen 
voorraadverschil was fl. 2,4 miljoen wel op het Hartman terrein aanwezig, maar had een andere 
status of stond in een ander magazijn dan dat in het voorraadsysteem stond. 
 

Conclusie: Het wel fysiek aanwezig zijn van de producten, doch met een andere status of een 
andere fysieke locatie dan in het voorraadsysteem staat aangeduid, zorgt voor bijna de helft 
(46,8%) van het administratieve voorraadverschil in geld, en voor ruim een derde (35,4 %) van 
het administratieve voorraadverschil in aantallen.  
 

In bijlage 5.17 staat een tabel met daarin de bijdrage van de verschillende magazijnen aan het 
totale voorraadverschil. Hieronder staat, net zoals bij de leverkwaliteit en de uitlevergraad is 
gedaan, een tabel met daarin de voorraadperformances (VP) van de verschillende magazijnen. 
We berekenen de VP door het gemiddelde percentage verzonden colli’s te delen door de bijdrage 
aan het totale voorraadverschillen in aantallen. De verkregen VP’s staan in tabel 5.7.  
 

Magazijn Percentage 
verzonden colli's 

Bijdrage aan TAVV 
(aantal) Voorraadperformance 

Dchart 80,4 23,2 3,47 
Texgp 6,1 18,7 0,33 
Hanbui 6,3 33,1 0,19 
Ensmag 1,6 5 0,32 
Magalt 2,3 7,1 0,32 
Import 0,5 13 0,04 
Totaal 100% 100% 1 

Tabel 5.7 Voorraadperformance per magazijn 
 

Conclusie: Dchart heeft veruit de beste voorraadperformance. Wat opvalt is dat Hanbui de 
laagste voorraadperformance van de 4 grote magazijnen heeft, terwijl dit magazijn bij de 
andere symptomen altijd bij de beste 2 zit. 
 
 

5.2.4 Hoge gegarandeerde levertijd 
 

Hartman heeft een gegarandeerde levertijd, voor producten die uit voorraad worden geleverd, van 
5 werkdagen. Met name de afdeling verkoop vindt dit te hoog. Zij zien liever dat er twee keer per 
week aan een afnemer kan worden geleverd. Dit betekent een gegarandeerde levertijd van 3 
dagen. Alleen als er maandag voor 12 uur ’s middags is besteld, dan wordt er nog voor het 
weekend geleverd. Men is begonnen met het vastleggen van de levertijden, om zo cijfermateriaal 
over levertijdoverschrijding te vergaren. Deze zijn verwerkt in het KPI-overzicht in bijlage 3.2. 
 

Conclusie: Met name de afdeling verkoop heeft problemen met de hoge gegarandeerde 
levertijd. 



   
 

19 

Hoofdstuk 5  Het Diepteonderzoek 

5.2.5 Ergernis en Frustratie 
 

De ergernis en frustratie worden vooral veroorzaakt door de problemen die met onzekerheid en 
het niet volgens vaste richtlijnen werken, hebben te maken. Voorbeelden hiervan zijn de 
onduidelijke procedures, taakverdeling en verantwoordelijkheid maar ook de onbekendheid met 
wijzigingen. Ook zorgt de slechte afstemming tussen de afdelingen alsmede het wegvallen van 
het administratieve systeem tot ergernis en frustratie. 
 

Conclusie: Problemen die te maken hebben met onzekerheid en het niet volgens vaste 
richtlijnen werken, zorgen voor ergernis en frustratie. 
 
 

5.3 Kernproblemen 
 

Zoals in de SDC in bijlage 5.2 te zien is, zijn er 7 problemen waarbij er alleen sprake is van 
uitgaande pijlen. Dit zijn de kernproblemen. Alleen de “veranderende klanteneisen” kunnen niet 
als kernprobleem worden gezien, maar beter als kernoorzaak. Het beleid van Hartman is er, in 
tegenstelling tot vroeger, meer op gericht om aan de klanteneisen te voldoen. Als gevolg van het 
ingaan op klanteneisen hebben er de benodigde reorganisaties plaatsgevonden en zijn er veel 
veranderingen in de standaard procedures en de functies van het personeel opgetreden. Hierdoor 
komen we bij de uiteindelijke problemen die als kernproblemen kunnen worden gezien, namelijk 
“het ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen” en “een onduidelijke taakverdeling”. 
Hiermee komen we tot 8 kernproblemen, namelijk: 
 

1. Inadequate formele interne communicatie; 
2. Veranderende klanteneisen; 
3. Ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen; 
4. Onduidelijke taakverdeling; 
5. Onvoldoende betrouwbare controlemethodes voor goederenverplaatsingen; 
6. Slechte afstemming tussen afdelingen verkoop, expeditie en magazijnen; 
7. Geen administratieve controle orderdoorloopproces; 
8. Onbetrouwbare hardware ondersteuning. 

 

Deze kernproblemen zijn in de paragrafen 5.3.1 t/m 5.3.8 verder uitgewerkt. Voor elk 
kernprobleem is er een schatting gemaakt van de invloed op de drie indicatoren van het 
functioneren van de fysieke distributie in zowel enge als ruime zin. Deze schattingen waren niet 
eenduidig te kwantificeren. Daarom is er samen met een viertal medewerkers ( 1 administratief 
medewerker, 1 magazijnchef en 2 allround magazijnmedewerkers) een kwalitatieve schatting 
gemaakt van de invloed. Er is hiervoor gebruikt gemaakt van een ordinale schaal, die de 5 
schaalwaarden zeer klein, klein, gemiddeld, groot en zeer groot kon aannemen. De bij de 
kernproblemen gegeven waarden zijn het gemiddelde van de door de werknemers gegeven 
waarden. Deze kwalitatieve schattingen geven een indicatie van de invloed van de verschillende 
kernproblemen op het functioneren van de fysieke distributie. 
 
 

5.3.1 Inadequate formele interne communicatie 
 

Het ontbreken van een goede formele interne communicatie is één van de kernproblemen. Dit 
komt op een aantal manieren tot uiting. Ten eerste heerst er onvrede over de periodieke 
communicatie zoals het werkoverleg en vergaderingen, waarbij onduidelijkheid bestaat over 
genomen beslissingen betreffende uit te voeren taken, de taakverdeling, procedures en 
verantwoordelijkheden. Hierdoor wordt een effectieve aansturing van de werknemers op de 
werkvloer in de weg gestaan. Deze onduidelijkheid leidt tot onnodig veel tijdverlies en frustratie.  
 

Ten tweede is er onvrede over de eenmalige communicatie. Dit zijn “kleine” veranderingen, die 
niet worden doorgegeven aan alle werknemers en/of afdelingen en die hiervan wel op de hoogte 
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zouden moeten zijn om optimaal te kunnen functioneren en geen fouten te maken. Voorbeelden 
hiervan zijn het wijzigen van artikelcodes, verpakkingseenheden en het gebruiken van een 
bepaald magazijn voor een bepaald artikel. Er is geen netwerk om dit soort informatie 
systematisch te verspreiden.  
 

Een derde probleem dat hierdoor ontstaat ligt direct in het verlengde van het tweede probleem. Er 
ontstaat een situatie waarbij de verschillende afdelingen die bij de fysieke distributie betrokken 
zijn (Verkoop, Binnendienst, Centrale Expeditie en Logistiek (Material Management, Processen 
en Fysieke distributie)) niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit leidt vooral tot een inefficiënte 
afstemming van de administratieve taken, wat op zijn beurt weer leidt tot grote wachttijden tussen 
de administratieve taken. 
 

Als vierde komt dit tot uiting in een gebrekkige gegevensondersteuning voor het uitvoeren van de 
standaard bedrijfsprocessen. Deze informatieoverdracht noem ik de continue communicatie. Het 
gaat hier dus vooral over de ongesproken communicatie. Voorbeelden van ongesproken 
communicatie zijn verladingsoverzichten, verzendetiketten en artikellocatielijsten. Een voorbeeld 
van een voorkomend probleem is het telkens moeten opzoeken of vragen naar de gewenste 
(afzet)locatie van goederen. Dit leidt tot tijdverlies. 
 

Fouten die gedeeltelijk of geheel kunnen worden toegerekend aan de inadequate formele 
communicatie zijn de fouten die ontstaan doordat men iets niet formeel krijgt meegedeeld, terwijl 
er wel iemand van op de hoogte is. Een aantal voorbeelden van dit soort fouten staan bijlage 5.21.  
 

De invloed van de inadequate formele communicatie op de 3 gekwantificeerde symptomen wordt 
verklaard door een groot aantal verschillende fouten die over het algemeen niet zo vaak 
voorkomen. 
 

Schatting van de invloed van een inadequate communicatie op de: 
Uitlevergraad: Gemiddeld 
Leverkwaliteit:  Groot 
Voorraadverschillen:  Groot 
Juiste product, plaats en tijd in ruime zin:  Groot 
 

Reeds gaande verbeteringen: Men is in februari begonnen met het volgen van communicatie-
trainingen voor de magazijnchefs en de managers op het DC. Tevens is men gestart met een 
gestructureerder werkoverleg. Het doel hiervan is om meer duidelijkheid te krijgen in de 
taakverdelingen en de toewijzingen van verantwoordelijkheden, zodat ook het magazijnpersoneel 
beter kan worden aangestuurd. De verbetering in deze periodieke communicatie wordt door de 
werknemers van Hartman gezien als één van de belangrijkste redenen voor de verbeteringen, in 
het functioneren van de fysieke distributie in ruime en enge zin, van het afgelopen jaar jaar. 
 

Conclusie: De inadequate formele communicatie is een van de belangrijkste kernproblemen. 
Dit komt tot uiting door het grote aantal klachten van werknemers betreffende de onzekerheid 
en onwetendheid betreffende verschillende informatiebronnen. Verder komt dit tot uiting door 
de grote verwachte invloed op het functioneren van de fysieke distributie in zowel enge als 
ruime zin. Verbeteringen betreffende dit kernprobleem worden als belangrijke oorzaak gezien 
voor de verbeteringen gedurende dit onderzoek betreffende de uitlevergraad en de 
leverkwaliteit. 
 
 

5.3.2 Snel veranderende klanteneisen 
 

Er is een grote verschuiving gaande betreffende het omgaan met klanteneisen. De oorzaak van 
deze verandering ligt in de achterliggende gedachte van de grote reorganisaties van de afgelopen 
2 jaar. Voor het bereiken van het overall Europees marktleiderschap is het bereiken van een 
goede logistieke performance een vereiste. Hierbij is het mede van belang dat er beter naar de 
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klanteneisen wordt gekeken. Reeds doorgevoerde en lopende veranderingen om beter op de 
klanteneisen in te spelen, zijn het desgewenst aanleveren van goederen op pallets en het verlagen 
van de minimale bestelgrootte. Voor de grote reorganisaties werden veel van de klanteneisen 
door Hartman naast zich neergelegd. De gedachte dat een tuinmeubel van Hartman een 
kwaliteitsproduct is dat elke afnemer perse in zijn assortiment wilde hebben, zorgde ervoor dat 
men de klanteisen snel naast zich neerlegde. Een voorbeeld hiervan is dat Hartman bepaalde 
welke producten een afnemer kreeg geleverd. Van een bestelling van de afnemer was hier 
eigenlijk geen sprake. De klant kreeg grote partijen tuinmeubelen in 1 keer aangeleverd, om daar 
vervolgens op voorraad te worden opgeslagen. Als gevolg van de klanteneis om in de winkels 
lagere voorraden te hebben is de minimale bestelgrootte gedaald. Het gevolg hiervan is dat de 
afnemer vaker en vaak kleinere bestellingen afneemt.  
 

Een belangrijk gevolg, van het anders omgaan met klanteneisen, is dat er noodgedwongen veel 
veranderingen in allerlei procedures zijn doorgevoerd. Doch ontbreekt het nog aan vaste 
duidelijke procesomschrijvingen, omdat men er nog achter probeert te komen wat de beste 
manier is om bepaalde handelingen uit te voeren. 
 

Omdat Hartman het tegemoet komen aan de veranderde klanteneisen als beleid heeft, is niet de 
“veranderde klanteneisen” een kernprobleem, maar zijn de “onduidelijkheid van de nieuwe 
standaardprocessen”, en de “onduidelijke taakverdeling” als gevolg van de veelvuldige functie-
veranderingen de kernproblemen. Door de omschakeling op andere procedures ontstaat 
onduidelijkheid over welke procedures er nu eigenlijk moeten worden gevolgd (gevolg van 
ontbreken eenduidige procesomschrijvingen) en wie ze nu eigenlijk moet uitvoeren (gevolg van 
onduidelijke taakverdeling). De kernproblemen “ontbreken eenduidige procesomschrijvingen” en 
“onduidelijke taakverdeling” zijn in de volgende twee paragrafen verder uitgewerkt. 
 

De invloed van dit kernprobleem op de uitlevergraad, de leverkwaliteit en de voorraadverschillen 
vindt dus indirect plaats. De directe invloed wordt bepaald door “het ontbreken van eenduidige 
procesomschrijvingen” en “onduidelijke taakverdelingen”.  
Reeds gaande verbeteringen: Men is op dit moment vooral bezig om duidelijkheid te krijgen 
over welke klanteneisen Hartman wel en niet tegemoet zal komen. Een voorbeeld hiervan is het 
beleid omtrent het volledig palletiseren van alle goederen. Een ander voorbeeld is het invoeren 
van vaste bestelhoeveelheden van bepaalde artikelen. Dit zijn vaak discussies tussen de 
afdelingen Verkoop en Logistiek. 
 

Conclusie: De veranderende klanteneisen worden niet als kernprobleem gezien. Het is het 
beleid van Hartman om tegemoet te komen aan de veranderende klanteneisen. De directe 
gevolgen van de veranderende klanteneisen worden wel als kernprobleem gezien. Dit zijn het 
ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen en een onduidelijke taakverdeling.  
 
 

5.3.3 Ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen 
 

Door het ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen treden er problemen op bij zowel de 
technisch fysieke als de administratieve procedures.  
 

Het simpelweg niet weten hoe bepaalde technische fysieke procedures exact moeten worden 
uitgevoerd, kunnen leiden tot een foute uitvoering hiervan. Vaak is er wel sprake van een 
vaststaand eenduidig proces, maar is niet iedereen hiervan op de hoogte. Voorbeelden hiervan 
zijn 1) vaste stapelhoogte van stapelstoelen, 2) vaste stapelmethode van dozen op een pallet en   
3) het plakken van stickers. Als je maar lang genoeg bij Hartman hebt gewerkt dan kom je steeds 
meer dingen te weten. Maar omdat Hartman vanwege seizoensinvloeden met zeer veel 
uitzendkrachten werkt, hebben veel mensen niet de tijd om dit al doende te leren.  
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Het ontbreken van eenduidige omschrijvingen van de administratieve procedures zorgt voor een 
aantal problemen. Ten eerste zijn er veel minder mensen, dan bij de technisch fysieke taken, die 
op de hoogte zijn van de administratieve processen, waardoor zelfs de simpelste administratieve 
processen niet kunnen worden uitgevoerd wanneer er, om welke reden dan ook, één of meerdere 
mensen ziek of afwezig zijn. Ten tweede zorgt vooral het ontbreken van eenduidige admini-
stratieve procedures voor een inefficiënte afstemming van de administratieve taken binnen en 
vooral tussen de afdelingen. Dit zorgt op zijn beurt weer voor veel vertragingen. 
 

Zowel het ontbreken van eenduidige administratieve als technische procedures zorgen ervoor dat 
er onduidelijkheid bestaat over de taakverdelingen en daardoor verantwoordelijkheden, omdat 
een duidelijke taakverdeling uit duidelijk te definiëren taken met bijbehorende procedures 
bestaat. Deze onduidelijke taakomschrijving en taakverdeling leiden dan vooral tot fouten die te 
maken hebben met het “over het hoofd zien” van fouten en het niet correct uit voeren van de 
processen door werknemers.  
 

Het is moeilijk om een schatting te maken van de invloed van dit kernprobleem op de 
symptomen. Het foutief of niet plakken van een barcode kan hier bijvoorbeeld onder vallen. Ook 
kan het niet goed of helemaal niet doorgeven van voorraadverplaatsingen hieronder vallen, omdat 
dit wel onder de standaard procedures valt. Een groot deel van de klachten (leverkwaliteit) kan 
mijns inziens hierdoor worden verklaard, omdat zelfs met het gebruik van scanners en het niet 
meerekenen van nulregels bij manco’s het percentage klachten 5% is. 
 

Schatting van de invloed van het ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen op:  
Uitlevergraad:  Gemiddeld 
Leverkwaliteit:  Groot 
Voorraadverschillen:  Gemiddeld 
Juiste product, plaats en tijd in ruime zin:  Gemiddeld 
 

Reeds gaande verbeteringen: Men is reeds bezig met het op papier zetten van de werkwijzen van 
zowel de technische als de administratieve procedures. Door de drukte zijn er extra administratief 
medewerkers bijgekomen. Hierdoor zijn de administratieve taken nu bij meerdere mensen 
bekend. Verder zijn er trainingen geweest voor het omgaan met het AS400-systeem. De 
verbeteringen in het bekend zijn van de standaard procesomschrijvingen wordt door de 
werknemers van Hartman gezien als één van de belangrijkste redenen voor de verbeteringen, in 
het functioneren van de fysieke distributie in ruime en enge zin, van het afgelopen half jaar. 
 

Conclusie: Het ontbreken van procesomschrijvingen werd gezien als één van de grote 
kernproblemen. Dit is steeds minder geworden omdat men het afgelopen jaar met vaste 
processen is gaan werken. Doordat de processen niet meer steeds veranderden, weten steeds 
meer mensen hoe de processen precies moeten worden uitgevoerd. Er zijn ook meer 
administratief medewerkers in dienst gekomen waardoor de administratieve processen nu bij 
meer mensen bekend zijn.  
 
 
5.3.4 Onduidelijke taakverdeling 
 
Dit kernprobleem leidt vaak tot dezelfde problemen als bij het ontbreken van eenduidige 
procesomschrijvingen. Door het ontbreken van een duidelijke taakverdeling worden fouten over 
het hoofd gezien. Dit heeft tot gevolg dat men, indien de fouten nog worden opgemerkt, men 
indien mogelijk, de fouten moet herstellen. Eigenlijk is de onduidelijke taakverdeling geen 
kernprobleem omdat dit probleem nog binnenkomende pijlen heeft in de SDC van de “slechte 
formele communicatie” en het “ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen”. Maar omdat de 
onduidelijke taakverdeling ook een direct gevolg is van de “veranderende klanteneisen” die 
eigenlijk geen kernprobleem is, maar een kernoorzaak, is hij hier toch genoemd. 
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Het kernprobleem “onduidelijke taakverdeling” heeft zelf dan ook niet direct zoveel invloed op 
de uitlevergraad, de leverkwaliteit en de voorraadverschillen, omdat veel van de fouten die 
hieraan kunnen worden toegerekend, eigenlijk moeten worden toegerekend aan het “ontbreken 
van eenduidige procesomschrijvingen” en een “slechte formele communicatie”. 
 

Schatting van de invloed van een onduidelijke taakverdeling op: 
Uitlevergraad:     Klein 
Leverkwaliteit:     Gemiddeld 
Voorraadverschillen:     Klein 
Juiste product, plaats en tijd in ruime zin:  Gemiddeld 
 

Reeds gaande verbeteringen: Door de al genoemde verbeteringen bij de “slechte formele 
communicatie” en “ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen” is er een betere 
taakverdeling totstandgekomen. Daardoor heeft de betere taakverdeling voor het grootste deel 
indirect bijgedragen aan de verbeteringen betreffende de uitlevergraad en de leverkwaliteit van de 
afgelopen tijd.  
 

Conclusie: De onduidelijke taakverdeling werd net zoals “het ontbreken van eenduidige 
procesomschrijvingen” gezien als één van de belangrijkste kernproblemen. Door verbeteringen 
in de procesomschrijvingen en de formele communicatie is ook de taakverdeling duidelijker 
geworden. De onduidelijke taakverdeling wordt hierdoor als een minder groot probleem gezien. 
 
 
5.3.5 Onvoldoende betrouwbare controlemethodes voor goederenverplaatsingen 
 

Het controlesysteem van goederenverplaatsingen van Hartman is, met uitzondering van het 
scannen bij het orderpicken op het DC en het gereed maken van de orders voor de afnemer, 
afhankelijk van handmatige controles. Artikelcodes en aantallen worden bij verplaatsingen tussen 
en binnen magazijnen handmatig gecontroleerd. Voorraden worden handmatig overgeboekt. Of 
de verplaatsing wel correct is uitgevoerd, wordt door het ontvangende magazijn niet altijd 
gecontroleerd, terwijl dit volgens de algemene procedures wel zou moeten gebeuren. Verder zijn 
er eenmaal binnen het magazijn geen controlemethodes om te kijken of het personeel de goederen 
op de goede plek heeft gezet. 
 

Er is een onderverdeling gemaakt naar controleprocessen voor:  
1) Controle van aanwezig zijn van (juiste) barcode; 
2) Controleproces van de voorraadverplaatsingen van productie tot en met in de 

magazijnstellingen in de verschillende magazijnen; 
3) De verplaatsingen van de voorraden (orders) van het orderpicken tot en met het 

inladen in de vrachtauto’s. 
 

Gevolgen van fouten in de controle op het aanwezig zijn van de juiste barcode zijn: 
1) 50% van de afwijking van 100% uitlevergraad wordt veroorzaakt door “artikelbarcode 

onjuist” of “artikel barcode ontbreekt”;  
2) Manco’s; als een artikel met een foute artikelbarcode toch wordt verzonden dan leidt 

dit tot manco’s. 
 

Gevolgen van fouten in de controle van voorraadverplaatsingen van productie tot en met de 
opslag in de magazijnstellingen zijn: 

1) Voorraadverschillen die leiden tot gederfde inkomsten; 
2) “Artikelen niet aanwezig” die leiden tot naleveringen. 
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Gevolgen van fouten in de controle van voorraadverplaatsingen van het orderpicken tot en 
met het inladen zijn: 

1) Artikelen worden wel gescand maar in verkeerde rij geplaatst. Gevolg: manco of 
verwisseling; 

2) Onduidelijke afbakening goederen voor bepaalde order; Gevolg: manco of 
verwisseling. 

 

Schatting van de invloed van de onvoldoende betrouwbare controlemethoden op:  
Uitlevergraad:  Groot 
Leverkwaliteit:  Zeer groot 
Voorraadverschillen:  Zeer groot  
Juiste product, plaats en tijd in ruime zin:  Zeer groot 
 

Reeds gaande verbeteringen: Men is reeds bezig met het invoeren van een verplichte 
binnenkomstcontrole. Deze controles gebeuren nu nog allemaal handmatig. De producten worden 
pas bij het ontvangende magazijn bijgeboekt wanneer deze controle is voltooid. Men is nog niet 
bezig met het verder uitbreiden van het gebruik van scanners. Men heeft iemand in dienst 
genomen die zich bezig houdt met het controleren van de voorraadgegevens. Hij voert onder 
andere periodieke controles uit om te kijken of de verschillende locaties de juiste artikelsoort 
bevatten. 
 

Conclusie: Het ontbreken van voldoende betrouwbare controlemethoden voor 
goederenverplaatsingen wordt als het belangrijkste kernprobleem gezien voor het ineffectief 
functioneren van de fysieke distributie. Dit is te zien aan de grote geschatte invloed op zowel 
het functioneren van de fysieke distributie in enge als in ruime zin. Met name het ontbreken 
van automatische controle methoden, zoals het gebruik van scanners, wordt gezien als de 
oorzaak van zeer veel problemen die er toe leiden dat niet de juiste producten op de juiste tijd 
op de juiste plaats staan.  
 
 
5.3.6 Slechte administratieve controle orderdoorloopproces 
 

Doordat er geen systematische controle is van het orderdoorloopproces is er geen inzicht in de 
werkelijke orderdoorlooptijd en de bijbehorende tijden van de deelprocessen. Hierdoor kunnen 
ook gemakkelijk grote wachttijden ontstaan tussen de opeenvolgende administratieve processen. 
Hierdoor kan slechts een levertijd van 5 dagen worden gegarandeerd. Dit wordt ook nog versterkt 
door het feit dat er een enorme piek zit in het aantal binnenkomende orders op maandagochtend. 
Dit komt doordat degene die maandag voor 12 uur ‘s middags heeft besteld, de bestelling nog 
voor het weekend krijgt aangeleverd. Dit gebeurt zeer vaak omdat dan de bestellingen worden 
geplaatst voor de aanvulling van de in het weekend verkochte artikelen. 
 

Dit kernprobleem zal met name veel invloed hebben op de tijdigheid en niet op de leverkwaliteit, 
uitlevergraad en voorraadverschillen. Doordat er weinig zicht is op de gehele orderdoorlooptijd 
en de doorlooptijd van de deeltaken, kan men niet meten waar de grootste vertragingen optreden.  
 

Schatting van de invloed van de slechte controle van het administratief orderdoorloopproces op:  
Uitlevergraad:     Gemiddeld 
Leverkwaliteit:     Zeer klein 
Voorraadverschillen:     Zeer klein 
Juiste product, plaats en tijd in ruime zin:  Klein 
 

Reeds gaande verbeteringen: Men is begonnen met het vastleggen van de levertijden om zo 
cijfermateriaal over de levertijdoverschrijding te vergaren. Deze gegevens zijn vastgelegd in het 
KPI-overzicht zoals in bijlage 3.2. 
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Conclusie: Dit kernprobleem zal vooral veel invloed hebben op de tijdigheid omdat door een 
betere controle op het orderdoorloopproces systematische vertragingen kunnen worden 
opgelost. Maar omdat de tijdigheid niet binnen de doelstelling van dit onderzoek ligt, wordt de 
invloed van dit kernprobleem als relatief klein beschouwd.  
 
 

5.3.7 Slechte afstemming tussen afdelingen Verkoop, Expeditie en Magazijnen 
 

De effectiviteit van het functioneren van de fysieke distributie wordt bepaald door het 
samenwerken van een aantal subafdelingen die zijn verdeeld over meerdere afdelingen. Dit is op 
zich geen probleem, maar doordat deze afdelingen verschillende doelen hebben, met daarbij het 
kernprobleem de slechte formele communicatie, laat de afstemming tussen deze afdelingen te 
wensen over. Er is niet genoeg samenwerking en afstemming tussen deze afdelingen om te 
spreken van een integrale logistieke aanpak. Zo wil bijvoorbeeld de afdeling Verkoop dat de 
verkoop van producten boven de logistieke prestaties moet staan. De afdeling Verkoop vindt dat 
er zo snel mogelijk moet worden geleverd ook al gaat dit ten koste van de logistieke prestaties. 
Ook ontstaan er problemen doordat de afstemming tussen de dochterondernemingen en Hartman 
Nederland nog al te wensen overlaat. Er is hier nog geen sprake van standaardisatie van de 
processen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de barcode-etiketten en de vaste 
stapelhoogtes.  
 

Schatting van de invloed van de slechte afstemming tussen doelen van afdelingen op:  
Uitlevergraad: Gemiddeld 
Leverkwaliteit: Klein 
Voorraadverschillen: Klein 
Juiste product, plaats en tijd in ruime zin:    Klein 
 

Reeds gaande verbeteringen: Komend jaar gaan de dochterondernemingen en Hartman om tafel 
zitten. Het is de bedoeling dat binnen de gehele Hartman Groep BV hetzelfde logistieke beleid 
gaat worden gevoerd, met de bijbehorende standaardisatie en afstemming van procedures. Verder 
zijn er afspraken tussen bijvoorbeeld de afdeling Expeditie en de magazijnen. Een voorbeeld 
hiervan is de omgang met exportzendingen. Het doel van de Expeditie “hoge bezettingsgraad 
vrachtwagens” gaat boven het doel “hoge uitlevergraad” van de magazijnen, hetgeen tot de 
scanafwijkcode “wagen vol” leidt. Dit is bewust gekozen en ik zie dit dan ook niet als een 
probleem. 
 

Conclusie: Dit kernprobleem wordt binnen de fysieke distributie niet als zeer invloedrijk 
gezien. Het ontbreken van een integraal logistiek beleid binnen de gehele Hartman Groep BV 
wordt, gezien de groei van het bedrijf, wel als een gemis gezien. 
 
 

5.3.8 Onbetrouwbare hardware ondersteuning 
 

Dit probleem is sinds februari 2001 verholpen. Het regelmatig (gemiddeld 4 keer per dag) 
wegvallen van het AS400-systeem op het DC zorgde voor februari voor veel oponthoud en 
vooral veel ergernis en frustratie. Er kon slechts op één computer worden gewerkt, omdat deze 
niet op het netwerk was aangesloten. De kans bestond dat er data verloren ging bij het wegvallen 
van het systeem. Ook konden de scanapparaten niet worden gebruikt. Dit zorgde voor nog meer 
oponthoud en frustratie. Het probleem lag aan de capaciteit van de verbinding tussen het DC en 
het 3,5 km verderop gelegen hoofdkantoor. Dit probleem is verholpen door het aanleggen van een 
nieuwe schotelverbinding. Na een paar aanloopproblemen in de eerste weken hebben zich geen 
nieuwe problemen voorgedaan. 
 

Reeds uitgevoerde verbeteringen: Nieuwe schotelverbinding tussen het DC en het hoofdkantoor. 
 

Conclusie: Het kernprobleem onbetrouwbare hardware ondersteuning heeft vooral tot veel 
oponthoud en frustratie geleid. Dit probleem is reeds opgelost. 
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5.4 Kosten door ineffectief functioneren van fysieke distributie 
 

Er is onderscheid gemaakt tussen kwantificeerbare en niet kwantificeerbare kosten. De kwantifi-
ceerbare kosten kunnen worden berekend aan de hand van de gekwantificeerde symptomen en 
andere kwantitatieve informatiebronnen. De niet kwantificeerbare kosten kunnen niet in geld 
worden uitgedrukt omdat er geen gegevens over beschikbaar zijn en/of zeer moeilijk zijn te 
verkrijgen en/of zeer moeilijk eenduidig zijn te schatten.  
 

Kwantificeerbare kosten 
De volgende 5 kosten zijn gekwantificeerd: 

1. Gederfde inkomsten; 
2. Naleveringskosten; 
3. Zoek- en herstelkosten van “artikelen niet aanwezig”; 
4. Terugzetkosten door “wagen vol”; 
5. Kosten voor stickeren van “onjuiste artikelbarcode” en “ontbreken artikelbarcode”. 

 

Voor een uitvoerige berekening van de gekwantificeerde kosten verwijs ik naar bijlage 5.22. 
 

In tabel 5.8 staan de additionele kosten door het ineffectief functioneren van de fysieke 
distributie, alsmede het extra aantal manuur voor administratieve en fysieke arbeid. Voor het 
berekenen van de kosten is voor een manuur administratieve arbeid een uurloon van fl. 50 en 
voor een manuur fysieke arbeid fl. 35 aangehouden. De gederfde inkomsten zijn de verkopen die 
wel hadden kunnen plaatsvinden, omdat de goederen fysiek wel aanwezig waren, doch het 
systeem aanduidde dat ze niet aanwezig waren. Er is dus sprake van gemiste potentiële verkopen. 
 

Kostenpost Kosten (fl.) Manuur admini- 
stratieve arbeid 

Manuur fysieke 
arbeid 

Gederfde inkomsten 204229 0 0 
Naleveringskosten 39690 714 0 
Zoek en herstelkosten door “artikel niet aanwezig” 97995 1251 834 
Terugzetkosten door “wagen vol” 24210 201 402 
Omstickerkosten voor “artikelbarcode onjuist of 
niet aanwezig” 11448 200 42 

Totaal fl. 377482 2366 manuur 1278 manuur 
Tabel 5.8 Kosten door ineffectief functioneren van fysieke distributie 

 
 

Niet kwantificeerbare kosten 
De volgende niet kwantificeerbare kosten zijn te onderscheiden: 

• Kosten voor oponthoud en herstel door een onduidelijke taakverdeling; 
• Kosten voor oponthoud en herstel door slechte of geen communicatie; 
• Kosten door foutieve administratieve en fysieke afhandeling van voorraadverplaatsingen. 

Hier zijn zowel administratieve als fysieke zoek- en herstelkosten aan verbonden; 
• Kosten door foutieve handmatige tellingen. Deze foutieve tellingen kunnen zowel tot 

administratieve als fysieke zoek- en herstelkosten leiden; 
• Kosten voor de lagere productiviteit als gevolg van het niet duidelijk zijn van de 

standaard bedrijfsprocessen. Deze treden in meerdere mate op bij het wegvallen van het 
personeel dat voor deze functie in dienst is genomen, en in mindere mate bij de dagelijkse 
uitvoering van datzelfde personeel; 

• Kosten door de niet goed lopende afstemming tussen afdelingen. Door de niet goed 
lopende afstemming tussen de afdelingen kunnen er fouten ontstaan die weer moeten 
worden hersteld en dus tijd kosten; 

• De kosten die het gevolg zijn van ergernis en frustratie die leiden tot een verlaagde 
arbeidsproductiviteit; 

• Gederfde inkomsten in de toekomst door klantenverlies als gevolg van ‘nee-verkopen’; 
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• De extra inkomsten als men sneller kan leveren. Doordat men sneller kan leveren liggen 
de producten sneller in de winkels en is de kans groter dat deze artikelen aan 
consumenten worden verkocht. 

 
Conclusie: De totale gekwantificeerde kosten door de ineffectieve fysieke distributie zijn        
+/- fl. 400.000 en kunnen worden ingedeeld naar fysieke uitzoek- en herstelkosten (+/-10%), 
administratieve uitzoek- en herstelkosten (+/-30%) en gederfde inkomsten (+/-50%). Hierbij 
komen nog de niet gekwantificeerde kosten, waardoor de werkelijke kosten nog hoger 
uitvallen. Deze niet kwantificeerbare kosten bestaan vooral uit zoek-, herstel- en 
vertragingskosten.  
 
 
5.5 Conclusies en diagnoses diepteonderzoek 
 
Eerst zijn in paragraaf 5.1 de objectieve conclusies weergeven zoals deze uit het diepteonderzoek 
naar voren zijn gekomen. In paragraaf 5.2 is mijn aanvullende subjectieve mening over de 
conclusies uit het diepteonderzoek weergegeven. 
 
 

5.5.1 Conclusie diepteonderzoek 
 

Er zijn 5 kwantitatief en/of kwalitatief te omschrijven symptomen, namelijk: 
1. Lage uitlevergraad (kwantitatief); 
2. Lage leverkwaliteit (kwantitatief); 
3. Hoge voorraadverschillen (kwantitatief); 
4. Lange gegarandeerde levertijd (kwantitatief/kwalitatief); 
5. Ergernis en frustratie (kwalitatief). 

 

Het functioneren van de fysieke distributie wordt duidelijk door de kwantificeerbare symptomen 
uitlevergraad, leverkwaliteit en voorraadverschillen, omdat deze een indicatie geeft van het 
aantal producten dat op de juiste tijd op de juiste plaats stond. Er is sprake van ineffectiviteit 
omdat de nagestreefde prestaties lager liggen dan de gerealiseerde prestaties. Ten eerste is er de 
leverkwaliteit die met de huidige 95,8% nog onder de door Hartman nagestreefde 98,0% ligt. 
Betreffende de leverkwaliteit is er dus een effectiviteit van 95,8/98,0 = 0,978. Ten tweede is er de 
uitlevergraad die met de huidige 98,3% nog onder de door Hartman nagestreefde 99,5% ligt. 
Betreffende de uitlevergraad is er dus een effectiviteit van 98,3/99,5 = 0,988. Ten derde zijn er de 
voorraadverschillen. Na het hoofdseizoen stond fl. 5,3 miljoen aan voorraad gereed product niet 
op de juiste locatie (35% qua geld en 47% qua aantallen) of was er helemaal niet meer (65% qua 
geld en 53% qua aantallen). Dit staat gelijk aan 25% van de toen gemeten voorraad. Er heerst 
grote onvrede over de hoogte van dit voorraadverschil, maar Hartman heeft nog geen kwantitatief 
doel gesteld dat dient te worden bereikt. 
 

Zoals in tabel 5.9 te zien is, zijn er 4 magazijnen die op alle fronten het grootste deel (meer dan 
85%) bepalen. 
 

Magazijn 
Bijdrage aan 

totaal 
orderegels 

Bijdrage aan totaal 
verzonden colli (%) 

Bijdrage aan 
uitlevergraad 
(orderegels) 

Bijdrage aan 
uitlevergraad 

(colli) 

Bijdrage aan 
leverkwaliteit 

Bijdrage aan 
voorraadverschil 

Dchart 65,1% 80,4% 49,6% 72,3% 52,0% 26,3% 
Texgp 19,0% 6,1% 35,6% 13,7% 13,7% 14,7% 
Hanbui 10,4% 6,3% 7,9% 7,9% 9,7% 42,4% 
Ensmag 3,4% 1,6% 3,6% 2,2% 13,8% 1,8% 
Totaal 97,9% 94,4% 96,7% 96,1% 89,2% 85,2% 

Tabel 5.9 Bijdragen aan symptomen van de 4 belangrijkste magazijnen 
 
Deze 4 magazijnen zijn verantwoordelijk voor 97,9% van het totaal van de orderegels en voor 
94,4% van het totaal verzonden aantal colli’s. Bij de uitlevergraad zijn deze 4 magazijnen voor 
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96,7% van de nulregels op artikelsoortniveau en voor 96.1% van de nulregels op colliniveau 
verantwoordelijk. Bij de leverkwaliteit zijn deze 4 magazijnen verantwoordelijk voor 89,2% van 
alle manco’s. Ten slotte zijn ze verantwoordelijk voor 85,2% van het totale voorraadverschil. Bij 
de voorraadverschillen spelen ook de magazijnen Magalt (6%) en Import (11%) een grote rol. De 
grootste winst, om een effectiever functionerende fysieke distributie te krijgen, kan dus worden 
behaald door deze vier magazijnen aan te pakken. 
 

De performances van de 4 grootste magazijnen (Dchart, Hanbui, Texgp en Ensmag) voor de 3 
gekwantificeerde symptomen staan in tabel 5.10. Wanneer een magazijn gemiddeld presteert dan 
is de performance van dat magazijn gelijk aan 1. Is de performance van een magazijn lager dan 
gemiddeld dan is de performance lager dan 1. Als de performance 1/3 is, dan betekent dit dat de 
performance van dat magazijn slechts 1/3 is van het gemiddelde prestatieniveau. Is de 
performance van een magazijn hoger dan gemiddeld dan is de performance hoger dan 1. Als de 
performance 3 is, dan betekent dit dat de performance van dat magazijn 3 keer zo goed is als het 
gemiddelde prestatieniveau.  
 

Magazijn Bijdrage 
orderegels (%) 

Bijdrage 
verzonden 

colli (%) 

Uitlever-
performance 
(orderregel) 

Uitlever-
performance 

(colli) 

Leverkwaliteit-
performance 

Voorraad-
performance 

Dchart 65,1% 80,4% 1,32 1,16 1,25 3,47 
Texgp 19,0% 6,1% 0,51 0,34 0,81 0,33 
Hanbui 10,4% 6,3% 1,65 1,4 1,07 0,19 
Ensmag 3,4% 1,6% 0,89 0,55 0,81 0,32 
Totaal 97,9% 94,4% 96,7% 96,1% 89,2% 85,2% 

Tabel 5.10 Performancevergelijking van de 4 belangrijkste magazijnen 
 
Er zijn 6 kernproblemen (zie tabel 5.11) te noemen die in meer of mindere mate leiden tot een 
ineffectief functioneren van de fysieke distributie. Er waren in eerste instantie 2 andere 
kernproblemen. Omdat het tegemoet komen aan de klanteneisen door Hartman als doel wordt 
gesteld, is het kernprobleem “veranderende klanteisen” komen te vervallen. Wel zijn de 
problemen die het gevolg zijn van de veranderende klanteneisen toegevoegd als kernprobleem. 
Met deze toevoeging van de kernproblemen “onduidelijke taakverdeling” en “ontbreken 
eenduidige procesomschrijvingen” kwamen we tot 7 kernproblemen. Daarna is het kernprobleem 
“onbetrouwbare hardware ondersteuning” komen te vervallen, doordat er een nieuwe verbinding 
is geïnstalleerd tussen het DC en het hoofdkantoor, zodat het probleem is opgelost.  
Hieronder in tabel 5.11 staan de 6 overgebleven kernproblemen met de geschatte invloed op de 
drie indicatoren van het functioneren van de fysieke distributie in enge zin alsmede een schatting 
van de invloed op het functioneren in de ruime zin. Deze schattingen waren niet eenduidig te 
kwantificeren. Er is hiervoor dan ook gebruikt gemaakt van een ordinale schaal die de 5 
schaalwaarden zeer klein, klein, gemiddeld, groot en zeer groot kon aannemen. Deze kwalitatieve 
schattingen geven een indicatie van de invloed van de verschillende kernproblemen op het 
functioneren van de fysieke distributie. 
 

Kernprobleem 

Invloed op 
verschil met 

100% 
uitlevergraad 

Invloed op 
verschil met 

100% 
leverkwaliteit 

Invloed op 
totale 

voorraad-
verschil 

Invloed op ‘de juiste 
producten op juiste 
plaats op de juiste 
tijd’ in ruime zin. 

1 Onvoldoende betrouwbare controlemethoden voor 
goederenverplaatsingen Groot Zeer groot Zeer groot Zeer groot 

2 Inadequate formele interne communicatie Gemiddeld Groot Groot Groot 
3 Ontbreken eenduidige procesomschrijvingen Gemiddeld Groot Gemiddeld Gemiddeld 
4 Onduidelijke taakverdeling Klein Gemiddeld Klein Gemiddeld 

5 Slechte afstemming tussen afdelingen verkoop, 
expeditie en magazijnen Gemiddeld Klein Klein Klein 

6 Slechte administratieve controle van het 
orderdoorloopproces Gemiddeld Zeer klein Zeer klein Klein 

Tabel 5.11 Invloed op functioneren fysieke distributie in enge en ruime zin 
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Magazijn Dchart presteert als enige magazijn op alle symptomen boven het gemiddelde met als 
uitschieter de voorraadperformance. Magazijn Hanbui scoort bij de uitlevergraad het beste en bij 
de leverkwaliteit boven het gemiddelde. Hanbui is evenals Dchart op het DC gevestigd, maar 
presteert, met uitzondering van de uitlevergraad, slechter dan Dchart. Magazijnen Ensmag en 
Texgp presteren op alle 3 de symptomen onder het gemiddelde. Ensmag en Texgp zijn gevestigd 
op het hoofdkantoor in plaats van het 3,5 kilometer verder gelegen DC. 
 

Het verkeerd over- en afboeken van voorraden zorgt voor grote voorraadverschillen. Het totale 
voorraadverschil bedroeg fl. 5,3 miljoen. Het wel fysiek aanwezig zijn van de producten doch 
met een andere status of opgeslagen op een andere fysieke locatie zorgt voor bijna de helft 
(46,8%) van het voorraadverschil in geld, en voor ruim een derde (35,4 %) van het 
voorraadverschil in aantallen. Het restant van het voorraadverschil was te danken aan het geheel 
niet meer aanwezig zijn van de artikelen binnen de Hartman magazijnen.  
 

Als Hartman er bewust voor kiest om het proces voor het afhandelen van exportzendingen te 
blijven hanteren, om zo aan de klanteneisen te voldoen, dan zal de door Hartman nagestreefde  
doelstelling van een uitlevergraad van 99,5% nooit kunnen worden gehaald. Van het verschil met 
een 100% uitlevergraad wordt op dit moment 40% bepaald door dit proces. Hierdoor daalt de 
uitlevergraad met 0,66%, waardoor de uitlevergraad nooit boven de 99,34% zal uitkomen. 
 

De totale gekwantificeerde kosten door de ineffectieve fysieke distributie zijn +/- fl. 400.000 en 
kunnen worden ingedeeld naar fysieke uitzoek- en herstelkosten (+/-10%), administratieve 
uitzoek- en herstelkosten (+/-30%) en gederfde inkomsten (+/-50%). Hierbij komen ook nog de 
niet gekwantificeerde kosten, waardoor de werkelijke kosten nog hoger uitvallen. Deze niet 
kwantificeerbare kosten bestaan vooral uit zoek-, herstel- en vertragingskosten. 
 
 
5.5.2 Diagnoses diepteonderzoek 
 

De gerealiseerde uitlevergraad en leverkwaliteit zijn lager dan door Hartman is gewenst. Dit duidt 
op een lager dan gewenste effectiviteit van het functioneren van de fysieke distributie. Deze 
mening wordt nog versterkt door de hoge voorraadverschillen waarover Hartman ook niet 
tevreden is. Er zijn 6 kernproblemen gevonden die van invloed zijn op het functioneren van de 
fysieke distributie. Er zijn dus genoeg punten die kunnen worden verbeterd om zo tot en 
effectievere fysieke distributie te komen. 
 

Magazijn Dchart presteert als enige magazijn op alle symptomen boven het gemiddelde (zie tabel 
5.10) met als uitschieter de voorraadperformance. Dit heeft een groot aantal oorzaken. De eerste 
en overkoepelende reden voor het beter presteren op vier kernproblemen (kernproblemen 1, 2, 3 
en 4 op pagina 30) lijkt te zijn dat hier het management en de werkvoorbereiding van de fysieke 
distributie zijn gevestigd. Hun aanwezigheid zorgt voor meer controle en duidelijkheid bij de 
uitvoering van alle processen. Een tweede belangrijke oorzaak is dat er hier als enige magazijn 
gebruik wordt gemaakt van scanapparaten (kernprobleem 1) bij het orderpicken en het 
verzendklaar maken van de orders. Dit wordt vooral duidelijk door de grote daling in manco’s 
sinds februari 2000 (zie bijlage 5.12) toen de scanapparaten in gebruik werden genomen. 
 

Magazijn Hanbui scoort bij de uitlevergraad het beste en bij de leverkwaliteit boven het 
gemiddelde (zie tabel 5.10). Hanbui is ook op het DC gevestigd, maar presteert, met uitzondering 
van de uitlevergraad, slechter dan Dchart. Een reden hiervoor kan zijn dat magazijn Hanbui niet 
hetzelfde directe toezicht en controle heeft van het management en de werkvoorbereiding, omdat 
dit magazijn zich aan het andere kant (buiten) van het DC bevindt. Hierdoor hebben de 
kernproblemen 1, 2, 3 en 4 een grotere invloed. Hierbij komt ook nog dat er bij het orderpicken 
geen gebruik wordt gemaakt van scanapparaten en alle controles op voorraadverplaatsingen 
handmatig en zonder de aanwezigheid van fysieke locatiecodes gebeuren. 
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Magazijnen Ensmag en Texgp presteren op alle 3 de symptomen onder het gemiddelde (zie tabel 
5.10). Ensmag en Texgp zijn gevestigd bij het hoofdkantoor, in plaats van het DC, en missen dus 
het directe toezicht en daarmee de controle en de duidelijkheid bij het uitvoeren van de processen. 
Ook hier zijn alle controles voor goederenverplaatsingen handmatig en heeft men dus minder 
betrouwbare controlemethoden. Vanaf volgend jaar wordt ook een deel van de textielartikelen in 
het DC opgeslagen. Dit zal waarschijnlijk vooral leiden tot een verbetering van de indicatoren die 
aan het eind van het fysieke distributieproces worden gemeten, omdat er minder fouten ontstaan 
bij het verzenden van de artikelen naar de afnemer. Dit komt doordat de textielartikelen dan ook 
‘gebruik maken’ van het directe toezicht op Dchart. Of dit tot verbeteringen leidt voor de 
indicator voorraadverschillen die het functioneren gedurende het gehele fysieke distributieproces 
meet, is de vraag.  
 

Met name de “onvoldoende betrouwbare controlemethoden voor goederenverplaatsingen” en 
“inadequate formele communicatie” zijn gedurende het onderzoek vorderde, en er dus reeds 
veranderingen gaande waren, als de twee belangrijkste kernproblemen overgebleven. Het 
personeel werd steeds meer tevreden over de “onduidelijke taakverdeling” en het “ontbreken van 
eenduidige procesomschrijvingen” en het probleem van de “onbetrouwbare hardware 
ondersteuning” was reeds geheel opgelost. 
 

Door de “onvoldoende betrouwbare controlemethoden voor goederenverplaatsingen” ontstaan 
onbetrouwbare en onnauwkeurige voorraadgegevens. Betrouwbare en nauwkeurige 
voorraadcijfers zijn mijns inziens voor het effectief laten functioneren van de fysieke distributie 
een vereiste. Voor een goede tracking en tracing van de ongeveer 2500 artikelsoorten en 2 
miljoen colli’s per jaar zijn nauwkeurige en gedetailleerdere voorraadcijfers nodig. Nu zijn alleen 
de voorraadcijfers op magazijnniveau bekend en niet op locatieniveau.Vanwege de reeds 
opgedane ervaring van Hartman met het gebruik van geautomatiseerde controlemethoden zie ik 
potentiële verbeterpunten. 
 

Bij de “inadequate formele interne communicatie” zijn er vooral veel klachten over het bewust of 
onbewust niet doorkrijgen van informatie betreffende wijzigingen ten opzichte van de standaard 
processen. Hierdoor moeten de werknemers vaak fouten herstellen en leidt dit tot tijdverlies, 
ergernis en frustratie. Aangezien bijna iedereen die ik heb geinterviewd dit probleem aandroeg 
zie ik dit probleem samen met “onvoldoende betrouwbare controlemethoden voor 
goederenverplaatsingen” als de twee hoofdkernproblemen waarvoor zeker oplossingen moeten 
worden gevonden. Aangezien Hartman reeds beschikt over een e-mailnetwerk zie ik hier genoeg 
mogelijkheden voor verbetering, zonder dat er al te grote investeringen zijn vereist. 
 
 
 
Nu in hoofdstuk 5 het diepteonderzoek is behandeld zullen in het komende hoofdstuk 6 de 
verschillende oplossingrichtingen voor de in dit hoofdstuk aangetoonde kernproblemen worden 
weergegeven. 
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Hoofdstuk 6 Oplossingsrichtingen 
 

6.1 Inleiding 
 

Vanwege de reeds gaande verbeteringen gedurende dit onderzoek, betreffende de kernproblemen 
en daarmee de effectiviteit van de fysieke distributie, en de mate van invloed die is toegekend aan 
de verschillende kernproblemen op het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie, 
zijn er een drietal scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld. Deze scenario’s gaan van 
ambitieus naar minder ambitieus tot een minimaal scenario zoals dit in tabel 6.1 is te zien.. Zo 
houdt Hartman zelf de keuze om bepaalde kernproblemen aan te pakken en uit de bijbehorende 
oplossingrichtingen te kiezen. In paragraaf 6.8 is een opsomming gegeven van de verkregen 
scenario’s met de bijbehorende oplossingen.  
 

In het ambitieuze scenario worden alle kernproblemen aangepakt, en worden voornamelijk de 
oplossingsrichtingen gegeven met de meeste invloed op de kernproblemen. In het minimale 
scenario worden alleen de 2 kernproblemen aangepakt waaraan een grote invloed werd toegekend, 
voor het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie. Binnen dit scenario vallen met 
name de oplossingen met lage investeringskosten kosten, een laag investeringsrisico, een lage 
mate van proceswijziging ten opzichte van de huidige situatie en een redelijke invloed op het 
kernprobleem. Voor het minder ambitieuze scenario is er zowel keuze in de aan te pakken 
kernproblemen als de oplossingsrichtingen, met de daarbij behorende invloeden op het 
kernprobleem, investeringskosten en -risico’s en de mate van proceswijziging ten opzichte van de 
huidige situatie. Alleen de twee kernproblemen die ook bij het minimale scenario worden 
genoemd, dienen hier zeker te worden aangepakt. 
 

Kernprobleem 

Invloed op 
verschil 

met 100% 
uitlever-
graad 

Invloed op 
verschil 

met 100% 
lever-

kwaliteit 

Invloed op 
totale 

voorraad-
verschil 

Invloed op ‘de 
juiste producten 
op juiste plaats 
op de juiste tijd’ 

in ruime zin. 

Reeds 
gaande 

verander
-ingen 

Scenario 

Ambitieus Minder 
Ambitieus 

 
Minimaal 

 
Onvoldoende betrouwbare 
controlemethoden Groot Zeer groot Zeer groot Zeer groot ** + + + 
Inadequate formele 
communicatie Gemiddeld Groot Groot Groot *** + + + 
Ontbreken eenduidige 
procesomschrijvingen Gemiddeld Groot Gemiddeld Gemiddeld *** + +/- - 
Onduidelijke taakverdeling Klein Gemiddeld Klein Gemiddeld *** + +/- - 
Slechte administratieve 
controle 
orderdoorloopproces 

Gemiddeld Klein Klein Klein * + +/- - 
Slechte afstemming 
tussen afdelingen verkoop, 
expeditie en magazijnen 

Gemiddeld Klein Klein Klein ** + +/- - 
Tabel 6.1 Opbouw oplossingsscenario’s 

 

De oplossingen zijn in de paragrafen 6.2 tot en met 6.7 per kernprobleem uitgewerkt, waarbij 
sommige oplossingen van invloed zijn op meerdere kernproblemen. Binnen deze kernproblemen 
zijn er oplossingen toegekend aan bepaalde scenario’s. Deze toewijzing is gebeurt op basis van 4 
factoren, namelijk: 
 

1) verwachte kosten/terugverdientijd; 
2) verwachte invloed op effectiviteit van fysieke distributie; 
3) investeringsrisico; komen de geschatte kosten overeen met de werkelijke en komt 

de verwachte invloed overeen met de werkelijke; 
4) mate van proceswijziging ten opzichte van de huidige situatie.  

 

De oplossingen voor de 2 kernproblemen (onvoldoende betrouwbare controlemethoden en 
inadequate formele communicatie) waarbij voor elk scenario oplossingen moeten worden bedacht, 
worden over het algemeen toegewezen zoals in tabel 6.2 is aangegeven. Een + betekent dat een 
oplossing zeker aan dat scenario wordt toegewezen. Een – betekent dat een oplossing zeker niet 
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aan dat scenario’s wordt toegewezen. Een +/- betekent dat het afhankelijk van de oplossing is of 
hij wordt toegewezen aan dat scenario. Een oplossing kan dus aan meerdere scenario’s worden 
toegewezen. In het algemeen worden oplossingen met hoge kosten / lange terugverdientijd een 
hoger investeringsrisico en een hogere mate van proceswijziging eerder aan het ambitieuze dan 
aan het minimale scenario toegewezen. Het minimale scenario bevat over het algemeen de 
oplossingen met lagere kosten / kortere terugverdientijd, een lager investeringsrisico en een 
lagere mate van proceswijziging.  
 

De oplossingen voor de 4 resterende kernproblemen, waarbij alleen oplossingen worden 
gegeven voor het ambitieuze en minder ambitieuze scenario, worden ongeveer hetzelfde toe-
gewezen als in figuur 6.2. Alleen zijn de oplossingen die anders ook in het minimale scenario 
zouden komen nu alleen bij het minder ambitieuze scenario geplaatst. 
 

Oplossingseigenschappen Scenario 
Kosten / 

Terugverdientijd Verwachte invloed Investeringsrisico Mate van 
proceswijziging 

Ambitieus 
scenario 

Minder 
ambitieus 
scenario 

Minimaal 
scenario 

Hoog Groot Groot Hoog +/- +/- - 
Hoog Groot Groot Klein + +/- - 
Hoog Groot Klein Hoog + +/- - 
Hoog Groot Klein Klein + +/- +/- 
Hoog Klein Klein Klein +/- +/- - 
Laag Groot Klein Hoog + + +/- 
Laag Groot Klein Klein + + + 
Laag Klein Klein Hoog +/- +/- - 
Laag Klein Klein Klein + +/- +/- 

Tabel 6.2 Toewijzing oplossingen aan oplossingsscenario’s 
 
In de komende paragrafen 6.2 t/m 6.7 zijn de oplossingen voor de 6 kernproblemen bij de 
verschillende scenario’s weergeven.  
 
 

6.2 Onbetrouwbare controle methoden voor goederenverplaatsingen 
 

Dit kernprobleem wordt als het belangrijkste kernprobleem gezien met de grootste invloed op het 
effectiever laten functioneren van de fysieke distributie. Voor alle drie de oplossingsscenario’s 
moeten er oplossingsrichtingen zijn. 
 

Er zijn grofweg gezegd 3 oplossingsrichtingen te onderscheiden: 
1. Volledig handmatige controle;  
2. Volledig geautomatiseerde controle; 
3. Gedeeltelijk handmatige en gedeeltelijk geautomatiseerde controle. 

 

Volledig handmatige controle 
Deze controle gaat met behulp van controlelijsten. Op deze controlelijsten worden de door de 
werknemers verplaatste goederen ingevuld of afgevinkt. Deze controlelijsten worden vervolgens 
door de administratie verwerkt in het voorraadsysteem.  
 
Een voordeel van deze oplossingsrichting is dat er een relatief laag investeringsrisico is omdat 
deze werkwijze veel op de huidige werkwijze lijkt. Het nadeel is dat deze werkwijze nu ook 
reeds gedeeltelijk wordt gebruikt en er toch nog vaak fouten optreden door menselijk falen. De 
invloed is dus als gemiddeld te zien. De gestructureerde invoering van controlelijsten wil ik dan 
ook als oplossingsrichting geven voor het minimale scenario.  
 
Volledig geautomatiseerde controle 
Alle voorraadverplaatsingen worden gecontroleerd met scanapparaten. De goederen worden 
hierdoor automatisch in het voorraadsysteem overgeboekt. Voor een volledige beschrijving van 
deze oplossingrichting verwijs ik naar paragraaf 6.2.1 en de bijbehorende bijlagen.  
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De invloed van deze oplossing is zeer groot te noemen omdat het grootste deel van het falen bij 
de handmatige controle wordt voorkomen door het weghalen van de negatieve menselijke 
invloeden. Een nadeel is dat de kosten voor de investering zeer hoog zijn en de te behalen baten 
moeilijk te schatten. Ook al zien de berekeningen er gunstig uit, er blijft toch een hoog 
investeringsrisico. Omdat bij deze oplossing wordt overgestapt op volledige automatisering van 
de controleprocessen is er sprake van een grote mate van proceswijziging ten opzichte van de 
huidige situatie. Vanwege de zeer grote invloed op het kernprobleem, de hoge kosten, het relatief 
grote investeringsrisico en de grote mate van proceswijziging zie ik deze oplossing als 
oplossingsrichting voor het ambitieuze scenario. 
 
Gedeeltelijk handmatige en gedeeltelijk geautomatiseerde controle 
De als belangrijk geachte voorraadverplaatsingen worden met de scanners uitgevoerd. Een 
voorbeeld hiervan is de verplaatsing van goederen tussen verschillende magazijnen. De als minder 
belangrijk geachte voorraadverplaatsingen worden uitgevoerd met controlelijsten. Een voorbeeld 
hiervan is de verplaatsing van een aantal artikelen binnen hetzelfde magazijn, maar naar een 
andere magazijnlocatie. Een andere mogelijkheid is om slechts in bepaalde magazijnen gebruik te 
maken van de scanners. 
 
Een nadeel van de gedeelde invoering van geautomatiseerde processen is, dat wanneer in alle 
magazijnen slechts een gedeelte van de controleprocessen geautomatiseerd wordt, toch een groot 
deel van alle investeringskosten voor de computerhardware moeten worden gemaakt. Wanneer in 
slechts 1 of een aantal van de magazijnen gebruik wordt gemaakt van alle voorgestelde controle-
processen, dan moet toch een groot deel van de investeringskosten worden gemaakt voor de 
scannersoftware.  
 
Vanwege de grotere invloed, de hogere kosten en hogere mate van proceswijziging dan bij de 
handmatige controle met de controlelijsten, en de kleinere invloed, lagere kosten en kleinere 
mate van proceswijziging dan bij volledige automatisering stel ik deze oplossing voor als 
oplossing voor het minder ambitieuze scenario  
 
 
6.2.1 Volledige automatisering van controleprocessen voor goederenverplaatsingen  
 

De basis van het automatiseren van controleprocessen bestaat uit een tweetal aandachtsgebieden: 
 

1. Deel van de achterafcontrole vervangen door directe controle; Hierdoor kunnen fouten en 
daarmee herstelpogingen worden vermeden;  

2. Verbeteren informatiebeschikbaarheid voor achterafcontrole; Hierdoor kunnen fouten 
achteraf gemakkelijker worden hersteld. 

 

Deze twee basiselementen worden bereikt door de invoering van de volgende 6 punten: 
 
1. Uitbreiden gebruik van barcodering;  
Elke colli krijgt zijn eigen unieke barcode waardoor elke colli traceerbaar is. Een voorbeeld van 
een nieuw barcodelabel staat in bijlage 6.1. De originele artikelsoortbarcode blijft behouden omdat 
deze worden gebruikt bij de verkoop en het voorraadbeheer in de winkels van de afnemers. In de 
aanvullende barcode is zowel de artikelsoort als een volgnummer verwerkt. Hierdoor weet het 
systeem automatisch om welke artikelsoort het gaat. Om te voorkomen dat bij elke voorraad-
verplaatsing van pallets en containers alle losse colli’s moeten worden gescand, moeten ook de 
pallets en containers een barcode krijgen. Verder krijgen alle magazijnlocaties een barcode 
waardoor ook de locaties kunnen worden gescand.  
 
2. Automatiseren van voorraadoverboekingen;  
Doordat de artikelen worden neergezet bij een locatie waarbij de locatiebarcode gescand wordt, 
kan de voorraad automatisch worden overgeboekt. De fysieke en administratieve voorraad-
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verplaatsingen zijn nu direct aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is men zekerder van een correcte 
voorraadoverboeking dan bij de nu gebruikte handmatige overboekingen die gescheiden zijn van 
de fysieke voorraadverplaatsingen. Ook heeft men dan real-time voorraadgegevens. De admini-
stratieve voorraadlocaties (locatie “inbound”) voor binnenkomende goederen moeten, als alles 
goed is gegaan, aan het eind van elke dag leeg zijn. Hierdoor is het gemakkelijk te controleren of 
de voorraadverplaatsingen tussen de magazijnen correct zijn verlopen. 
 
3. Automatiseren van de controleprocessen; 
Door het gebruik van scanners kunnen de controleprocessen worden geautomatiseerd. Hierdoor 
worden de gebrekkige controlecapaciteiten van de mens ontweken. De volgende processen kunnen 
worden geautomatiseerd: 
 

1 Scanner geeft aan of een container met goederen reeds mag vertrekken uit een 
  magazijn om naar een ander magazijn te worden getransporteerd; 

2 Scanner geeft foutmelding als goederen bij het verkeerde magazijn worden uitgeladen; 
3 Scanner geeft foutmelding als goederen op een verkeerde locatie worden gezet. Onder 

locatie kan hier zowel een locatie in een magazijnstelling, een afzetlocatie als een 
laaddoklocatie worden genoemd; 

4 Scanner geeft foutmelding als bij het orderpicken een verkeerd artikel wordt gepakt; 
5 Scanner geeft foutmelding wanneer verzendetiket reeds aan een artikel is toegewezen. Er 

wordt voorkomen dat artikelen (verzendetiketten) twee keer worden verzonden. 
 

4. Van voorraadgegevens op magazijnniveau naar voorraadgegevens op locatieniveau;  
Nu is alleen de hoeveelheid artikelen op magazijnniveau bekend. Door de artikelen met behulp van 
de scanner aan magazijnlocaties te koppelen, zijn er ook real-time voorraadgegevens per locatie 
bekend, hetgeen nu nog niet het geval is. Hierdoor zijn individuele artikelen, pallets en containers 
gemakkelijker terug te vinden. 
 
5. Uitbreiden informatie op verzendetiket;  
Door de picklocaties en afzetlocatie op het verzendetiket te vermelden zullen minder producten op 
de verkeerde plek komen. Op zich kunnen de artikelen al niet op de verkeerde plek komen omdat 
deze locaties met de scanner moeten worden bevestigd. Op drukke dagen is er eventueel bij het 
orderpicken geen scanner nodig omdat de verzendetiketten zelf genoeg informatie geven om de 
artikelen te kunnen orderpicken. De controle van de goederen en de toewijzing er van aan pallets 
of containers en het afzetgebied kan ook bij het afzetgebied zelf gebeuren. Foute artikelen kunnen 
er dan alsnog worden uitgehaald. Alleen is er dan een grotere kans dat door de aanwezigheid van 
zeer veel goederen, sommige artikelen niet worden gescand. Een voorbeeld van een aangepast 
verzendetiket staat in bijlage 6.2. 
 
6. Uitbreiden informatie zendingsstatus.  
Doordat de georderpickte goederen zich nu, door het uitbreiden van de magazijnlocaties (bijv 
picked, AG12, LD06) op meer locaties in het systeem kunnen bevinden, zijn de oorzaken van een 
onvolledige zending met behulp van de zendingsstatus veel gemakkelijker traceerbaar.  
 
Voor het uitvoeren van deze nieuwe processen binnen het informatiesysteem AS400 zijn een 
aantal aanpassingen nodig in zowel de scannersoftware als het informatiesysteem. Deze specifieke 
wijzigingen zijn uitgewerkt in de bijlagen 6.3 t/m 6.11. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
modellen zoals die zijn beschreven in de syllabus van J.C. Wortmann “Information modeling for 
production and logistics” [10]. 
 
In bijlage 6.3 staan de basisconcepten [1] die gebruikt zijn voor het maken van de 
structuurdiagrammen in de bijlagen 6.4 en 6.7.  
In bijlage 6.4 staat het structuurdiagram van dat deel van het informatiesysteem dat van belang is 
voor het gebruik van geautomatiseerde controlemethoden bij “van productie tot voorraad”. In de 
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bijbehorende bijlage 6.5 volgt een uitleg van de verschillende onderdelen van het structuurdiagram 
in bijlage 6.4. In bijlage 6.6 is het processchema gegeven van de voorgestelde veranderingen bij 
“van productie tot voorraad”. 
In bijlage 6.7 staat het structuurdiagram van dat deel van het informatiesysteem dat van belang is 
voor het gebruik van geautomatiseerde controlemethoden bij “van voorraad tot verzending”. In de 
bijbehorende bijlage 6.8 volgt een uitleg van de verschillende onderdelen van het structuurdiagram 
in bijlage 6.7. In bijlage 6.9 is het processchema gegeven van de voorgestelde veranderingen bij 
“van voorraad tot verzending”.In de werkelijkheid zijn de twee systemen “van productie tot 
voorraad” en “van voorraad tot verzending” aan elkaar gekoppeld, maar om het overzichtelijk te 
houden is hier gekozen voor de tweedeling die in de rest van het verslag ook is gebruikt.  
 
In bijlage 6.10 is een voorstel gedaan voor een indeling en opbouw van de benodigde scan-
programma’s om de voorraadverplaatsingen automatisch te controleren en over te boeken. 
In bijlage 6.11 staat een uitgebreide omschrijving van de voorgestelde processen. 
In bijlage 6.12 staat een uitgebreide kostenberekening van het volledig automatiseren van de 
controleprocessen. De totale kosten worden geschat op een eenmalige investering van tussen de fl. 
600.000 en fl. 750.000. Daarbij komen de jaarlijkse onderhoudskosten (10%) van fl. 60.000 á fl. 
75.000. Met een geschatte batenpost van fl. 500.000 á fl. 1.010.000 per jaar komt de gemiddelde 
terugverdientijd op 1,2 jaar.  
 
Het bijbehorende implementatieplan staat in bijlage 6.13. Vanwege het nog grote aantal te nemen 
beslissingen is dit een globaal implementatieplan, die de grote lijnen van de implementatie 
weergeeft. 
 
 

6.3  Inadequate formele interne communicatie 
 

Dit kernprobleem wordt na het “ontbreken van adequate controlemethoden” als het belangrijkste 
kernprobleem gezien met de grootste invloed op het effectiever laten functioneren van de fysieke 
distributie. Voor alle oplossingsscenario’s moeten er oplossingsrichtingen worden ontworpen. 
 
Bij formele communicatie kan onderscheid worden gemaakt tussen eenmalige, periodieke en 
continue communicatie. 
 
Eenmalige communicatie 
Hieronder vallen alle wijzigingen in de normale werkwijzen en data. Voorbeelden hiervan zijn: 
barcodewijzigingen, ingebruikname van nieuwe magazijnen, locatiewijzigingen, order 
wijzigingen, artikelen niet aanwezig.  
 
Een geschikte oplossing hiervoor is het opzetten van een standaard communicatienetwerk op de 
Hartmanserver. Op de harde schijf van het netwerk van Hartman komt een bestand te staan waarin 
voor alle soorten wijzigingen een lijst komt te staan van alle medewerkers die op de hoogte 
moeten worden gesteld van dit soort wijzigingen. Hierdoor kunnen door het personeel opgemerkte 
fouten of veranderingen gemakkelijk worden doorgegeven aan al het personeel dat deze informatie 
nodig heeft. Dit netwerk kan natuurlijk ook worden gebruikt voor het doorgegeven van periodieke 
informatie over verladingshoogtes en productieoverzichten. Een globaal voorbeeld voor de 
invoering van een extra magazijn met de bijbehorende artikelen staat in bijlage 6.14. Dit kan 
natuurlijk ook allemaal per telefoon gebeuren, maar dan bestaat de kans dat niet iedereen wordt 
bereikt. Een bijkomend voordeel van e-mail is dat de beslissing en taakverdeling meteen op papier 
zijn vastgelegd, hetgeen bij telefonische communicatie niet het geval is. Ook kan het per interne 
post gebeuren, maar dan duurt het minimaal een dag voordat iedereen het bericht heeft ontvangen. 
Een nadeel van e-mail is dat niet iedereen constant zijn e-mail bekijkt. Dit zorgt ervoor dat de kans 
op een geslaagde implementatie van het communicatienetwerk daalt. Dit kan voor een deel worden 
opgelost door deze berichten op een message-bord te plakken in de werkhal of op kantoor. 
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Wanneer alle standaardwijzigingen op papier, bijvoorbeeld in een multomap, worden bijgehouden, 
is het de vraag of iedereen de laatste versies heeft van. Bij het gebruik van een computerdatabase 
is men hier zeker van.  
 
Aangezien Hartman al beschikt over een intern emailnetwerk, en een groot deel van de 
investeringskosten voor deze oplossing dus al zijn gemaakt, is er niet een nog goedkopere 
oplossing denkbaar die net zo effectief is dan deze. 
 
In bijlage 6.15 zijn de kosten-batenanalyse en het implementatieplan verder uitgewerkt. De kosten 
en terugverdientijd zijn laag te noemen. De investeringskosten worden op +/- fl. 100 per 
standaardwijziging geschat. Als elke standaardwijziging een halve fout voorkomt dan worden de 
investeringskosten gedekt. Omdat er zeer veel klachten waren over het niet op de hoogte zijn van 
bepaalde informatie door eenmalige veranderingen, denk ik dat deze oplossing veel invloed zal 
hebben op de effectiviteit van het functioneren van de fysieke distributie. Het risico is vanwege de 
lage investeringen laag te noemen. Dit alles tezamen doet mij er toe oordelen dat deze oplossing 
voor alle 3 de scenario’s geschikt is.  
 
Periodieke communicatie  
Hieronder valt het wekelijkse werkoverleg. Hierbij bleek vooral dat er onvrede was over de 
duidelijkheid van taakverdelingen en verantwoordelijkheidsverdeling. 
 

De belangrijkste oplossing voor een verbeterd werkoverleg is communicatietraining. Deze is reeds 
begin februari gestart voor de magazijnchefs en managers op het DC. Tevens is men gestart met 
een gestructureerder werkoverleg. Het grootste belang is dat op elk moment duidelijk is wie welke 
taken moet uitvoeren en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Het is hier natuurlijk van groot 
belang dat men weet hoe de standaard processen in elkaar zitten zodat men meer duidelijkheid 
heeft over de taakverdeling. Verbetering in de periodieke communicatie en de bekendheid van de 
standaardprocessen bij het personeel hebben, volgens het personeel van Hartman, de afgelopen 
periode zeer veel bijgedragen aan de verbetering in het functioneren van de fysieke distributie. 
Vanwege de reeds uitgevoerde veranderingen en de daaruit voortkomende verbeteringen zijn voor 
de periodieke communicatie geen additionele oplossingen ontworpen. 
 
Continue communicatie 
Dit is de constante overdracht van informatie voor de dagelijkse werkzaamheden. Het gebrek van 
continue communicatie leidt voornamelijk tot oponthoud bij de werkzaamheden van het 
uitvoerende personeel, zoals de “magazijnmedewerkers” en de “allround magazijnmedewerkers”. 
Voorbeelden hiervan zijn het opzoeken van artikelbarcodes in een locatielijst zodat men weet waar 
de goederen moeten komen te staan en het navragen bij welke laaddok of afzetlocatie de goederen 
moeten komen te staan. Al deze informatieoverdracht gebeurt nu mondeling of per papieren 
lijsten.  
 

Veel van deze informatieoverdracht wordt in de oplossingen voor “inadequate controle methoden” 
met het automatiseren van de controleprocessen en voorraadoverboekingen betrouwbaarder 
gemaakt. Met behulp van de scanners hoeven de magazijnmedewerkers niet meer op te zoeken 
waar de goederen moeten worden opgeslagen, omdat de scanner dit automatisch aangeeft en 
controleert of de container of pallet op de juiste locatie is neergezet. De goederen worden 
automatisch bijgeboekt op de locatie en dus is er ook geen bevestiging meer nodig dat de goederen 
zijn weggezet, wat op dit moment wel het geval is. Door de locaties op de verzendetiketten en de 
scanapparaten is te allen tijde duidelijk waar de goederen heen moeten. Ook krijgt het 
magazijnpersoneel alleen die informatie die ze op dat moment nodig hebben. Hierdoor worden 
fouten door het verwisselen van informatie voorkomen. Het magazijnpersoneel kan meer eigen 
initiatief nemen omdat ze met behulp van de scanners kunnen zien waar de goederen heen moeten. 
Deze verbetering in informatieoverdracht zal vooral in het hoofdseizoen leiden tot een effectievere 
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(meer juiste producten op de juiste plaats op de juiste tijd) en efficiëntere (hogere productiviteit 
van het magazijnpersoneel) fysieke distributie. Dit komt doordat de inwerktijd van de korte 
termijn (1 week tot 3 maand) uitzendkrachten aanzienlijk naar beneden kan, het aantal fout 
uitgevoerde processen zal dalen, en er een hogere maximale productiviteit kan worden bereikt 
door de duidelijke informatieoverdracht.  
 
De kosten en baten van de verbetering voor de continue communicatie door de verbetering van de 
informatieoverdracht voor het uitvoeren van de standaard bedrijfsprocessen zijn verwerkt in de 
kosten-batenanalyse van de betrouwbaardere controlemethoden van paragraaf 6.2.  
 
De invloed van deze oplossing is groot te noemen omdat het grootste deel van de fouten in de 
processen, met als oorzaak menselijk falen, door het gebruik van scanners worden voorkomen. 
Een nadeel is dat de kosten voor de investering zeer hoog zijn en de te behalen baten moeilijk te 
schatten. Ook al zien de berekeningen er gunstig uit, er blijft toch een hoog investeringsrisico. 
Door de hoge kosten en het relatief grote investeringsrisico, zie ik deze oplossing als 
oplossingsrichting voor het ambitieuze scenario. 
 
 

6.4 Ontbreken eenduidige procesomschrijvingen 
 

Omdat de verwachte invloed van dit probleem als gemiddeld wordt beschouwd, behoren de 
oplossingen alleen nog maar tot het ambitieuze en/of minder ambitieuze scenario. Omdat dit 
kernprobleem niet als 1 van de hoofdkernproblemen wordt gezien, moeten de oplossingen over het 
algemeen een lage investering vereisen met een laag investeringsrisico. 
Ik ben tot de volgende 2 elkaar aanvullende oplossingen gekomen: 
 

1. Opstellen proceshandboeken; 
2. Uitbreiden werkpool met hoog opgeleide uitzendkrachten. 

 
Het Hoofd Processen is bezig met het in kaart brengen van alle processen. Dit zal moeten leiden 
tot een aantal handboeken met daarin de verschillende procesomschrijvingen. Deze processen 
kunnen dan worden toegewezen aan de verschillende functieomschrijvingen van het personeel. Dit 
zal leiden tot een betere taakomschrijving en taakverdeling binnen Hartman. Tijdens het 
hoofdseizoen (februari t/m juni) zullen veel (tot +/- 80) uitzendkrachten worden ingehuurd. Deze 
zullen de functie “magazijnmedewerker” bekleden. Het percentage klachten loopt van 3% in het 
laagseizoen op tot 15 % in het hoofdseizoen. Een groot aantal klachten wordt dan ook verklaard 
door fouten in de uitvoering van deze uitzendkrachten. Dit komt vooral doordat het relatief kleine 
aantal vaste “allround magazijnmedewerkers” (15%) geen direct toezicht kan houden op het grote 
aantal uitzendkrachten, doordat de uitzendkrachten niet op 1 vaste plek hun taken uitvoeren. Voor 
deze magazijnmedewerkers moet dan ook een brochure worden gemaakt waarin alle door hen uit 
te voeren taken gedetailleerd zijn uitgewerkt. Deze brochure dienen ze tijdens het werk bij zich te 
hebben zodat ze te allen tijde kunnen zien hoe ze de taken precies dienen uit te voeren. Hierdoor 
worden fouten voorkomen die ontstaan door het “niet durven of geen zin om te vragen”. Een 
voorbeeld van het door de magazijnmedewerkers uit te voeren orderpicken staat in bijlage 6.16. 
Dit handboek moet vanwege de aanwezigheid van veel Duitse uitzendkrachten ook in een Duitse 
uitvoering worden gemaakt. Voor extra duidelijkheid dienen er foto’s te worden bijgevoegd. In het 
handboek zal vaak “in geval van problemen” worden verwezen naar “vraag aan allround 
magazijnmedewerker”. De allround magazijnmedewerkers dienen dus goed herkenbaar te zijn 
door bijvoorbeeld het dragen van opvallende kleding.  
 
De verwachte invloed van de oplossing op het effectiever laten functioneren van de fysieke 
distributie is gemiddeld te noemen. In bijlage 6.17 is de kosten-batenanalyse weergegeven. In 
deze bijlage is ook nog aandacht besteed aan de implementatie en het gebruik van de proces-
handboeken. De kosten-batenanalyse laat zien dat de kosten als laag zijn te bestempelen. Het 
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risico is gegeven de lage kosten voor het opstellen van de handboeken als laag te omschrijven. 
Hierdoor wordt deze oplossing als geschikt bevonden voor zowel het ambitieuze als het minder 
ambitieuze scenario. 
 
Hartman werkt sinds half mei met een werkpoule van studenten. Dit zou er toe moeten leiden dat 
men gedurende 3 á 5 jaar met dezelfde uitzendkrachten kan werken. Van deze hoger opgeleide 
studenten mag worden verwacht dat ze de standaard processen blijven onthouden, ook al hebben 
ze voor langere tijd niet bij Hartman gewerkt, omdat er op dat moment geen werk was vanwege 
grote seizoensinvloeden. Juist in het hoofdseizoen zijn de studenten op zoek naar bijbaantjes 
omdat dan de dure zomervakantie in het vooruitzicht ligt. Door het aannemen van hoog opgeleide 
studenten worden de inwerkperiodes bij langdurig niet werkende uitzendkrachten verkleind en is 
de kans op fouten kleiner. Mijn advies is dan ook om deze werkpool uit te breiden. 
 
De verwachte invloed van de oplossing op het effectiever laten functioneren van de fysieke 
distributie is net zoals bij de proceshandboeken gemiddeld te noemen. De kosten veranderen niet 
noemenswaardig ten opzichte van de huidige situatie omdat er toch uitzendkrachten hadden 
moeten worden ingehuurd. Het risico is vanwege het ontbreken van additionele kosten nagenoeg 
nul. Hierdoor wordt deze oplossing als geschikt bevonden voor zowel het ambitieuze als het 
minder ambitieuze scenario. 
 
 
6.5 Onduidelijke taakverdeling 
 

Door de verbetering in de periodieke formele communicatie en het bekend zijn met de vaste 
procesomschrijvingen zijn er duidelijke taakverdelingen totstandgekomen. Iedereen weet welke 
taken ze moeten uitvoeren en hoe ze deze moeten uitvoeren. Zoals bij de kernproblemen 
“inadequate formele communicatie” en “ontbreken van eenduidige procesomschrijvingen” ook al 
is gemeld, worden binnen Hartman zelf de verbeteringen in deze 3 kernproblemen gezien als de 
bron van de verbeteringen in de uitlevergraad, de leverkwaliteit en de effectiviteit in het algemeen. 
Omdat de verwachte invloed van dit probleem als gemiddeld wordt beschouwd, behoren de 
oplossingen alleen nog maar tot het ambitieuze of minder ambitieuze scenario. Omdat dit 
kernprobleem niet als 1 van de hoofdkernproblemen wordt beschouwd, moeten de oplossingen 
over het algemeen een lage investering vereisen met een laag investeringsrisico. Ik ben tot een 
drietal aanvullende oplossingen gekomen:  
 

1. Proceshandboeken;  
2. Vaste kleding voor allroud magazijnmedewerkers; 
3. Lijst met taakverdeling op kantoor en in werkplaats. 

 
Ad 1) Dit zijn dezelfde proceshandboeken zoals deze in paragraaf 6.4 zijn beschreven. Vooral bij 
nieuw personeel moet snel duidelijk worden wie welke taken moet uitvoeren en hoe ze deze 
moeten uitvoeren. Het handboek, zoals is voorgesteld in paragraaf 6.4, zal daarbij helpen. 
Vanwege de lage kosten en het lage risico beschouw ik deze oplossing als geschikt voor zowel 
het ambitieuze als het minder ambitieuze scenario.  
 
Ad 2) De allround magazijnmedewerkers dienen goed herkenbaar te zijn door bijvoorbeeld het 
dragen van de blauwe Hartman-kleding. Hierdoor wordt voorkomen dat de uitzendkrachten niet 
weten aan wie ze iets kunnen vragen, en daardoor het maar niet vragen. Vooral de eerste 
werkdagen van een nieuwe uitzendkracht zullen vaak leiden tot fouten. Omdat ze op dat moment 
nog niet precies weten wie welke taken heeft, moet dit duidelijk worden gemaakt door middel van 
de kleding die het vaste personeel draagt. Dit kan de blauwe Hartman-kleding zijn of bijvoorbeeld 
een pet of een badge. Het nadeel van het dragen van een badge is dat deze alleen van de voorkant 
zichtbaar is, dit in tegenstelling tot de blauwe Hartman-kleding of een pet. 
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Omdat bijna alle allround magazijnmedewerkers reeds deze kleding hebben, zijn de kosten laag 
en is er geen noemenswaardig investeringsrisico. Hierdoor lijkt mij deze oplossing geschikt 
voor zowel het ambitieuze als het minder ambitieuze scenario.  
 
Ad 3) Om er zeker van te zijn dat iedereen weet wat de taken zijn van de verschillende 
werknemers kan een lijst worden opgehangen met daarop de namen van de werknemers en een 
korte beschrijvingen van de taken die ze uitvoeren. Hierdoor kunnen de werknemers te allen tijde 
zien wie ze voor welk onderwerp moeten aanspreken.  
Doordat de kosten van deze oplossing laag zijn, en het investeringsrisico niet noemenswaardig, 
is deze oplossing geschikt voor zowel het ambitieuze als het minder ambitieuze scenario.  
 
 

6.6 Onvoldoende controle op administratief orderdoorloopproces 
 

Er is nog nauwelijks cijfermateriaal bekend betreffende de gehele orderdoorlooptijd. Het is dus 
eerst van belang om een goed systeem op te zetten waarmee kan worden gekeken wat de 
verschillende doorlooptijden zijn binnen het gehele orderdoorloopproces. Hierdoor kan dan 
worden bepaald waar de vertragingen optreden. Als dit bekend is, kan men pas gegronde acties 
ondernemen. Data die van belang zijn: 
 

1. Aankomsttijd van klantenorder; 
2. Starttijd van order invoeren; 
3. Eindtijd van order invoeren; 
4. Starttijd van opbouw laadlijst; 
5. Eindtijd van opbouw laadlijst; 
6. Starttijd van controle door CE; 
7. Eindtijd van controle door CE; 
8. Starttijd van kredietwaardigheidscheck; 
9. Stoptijd van kredietwaardigheidscheck; 
10. Uitprinten laadlijst door CE; 

11. Starttijd opstellen picklijst; 
12. Eindtijd opstellen picklijst; 
13. Starttijd orderpicken; 
14. Eindtijd orderpicken; 
15. Starttijd scannen; 
16. Eindtijd scannen; 
17. Starttijd verladen; 
18. Eindtijd verladen; 
19. Afsluiten laadlijst (afboeken verzonden 

artikelen). 
 
Deze tijden kunnen op 4 manieren worden verzameld: 
 

1. Geïntegreerd in AS400-systeem; 
2. Continu handmatig bijhouden; 
3. Periodiek handmatig bijhouden (periodieke steekproef); 
4. Eenmalige handmatige toets (eenmalige steekproef). 

 
In bijlage 6.18 zijn de kosten van de verschillende oplossingen uitgewerkt. De baten zijn moeilijk 
te kwantificeren. Het belangrijkste voordeel is dat er inzicht komt in de verschillende 
doorlooptijden van het orderdoorloopproces. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om 
systematische en/of incidentele vertragingen te registreren en vervolgens aan te pakken. 
 
Ad 1) Vooral tot en met punt 12 is nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd en de wachttijden 
tussen de verschillende processen. Omdat de processen van punt 2 tot en met 12 allemaal binnen 
het AS400-systeem worden uitgevoerd, kunnen deze worden gekoppeld aan de tijd van de interne 
klok van het computernetwerk. Deze tijden kunnen dan aan de laadlijstcodes worden gekoppeld. 
Het belangrijkste voordeel is dat van alle laadlijsten de orderdoorlooptijden worden bijgehouden, 
waardoor de gemiddelde doorlooptijden betrouwbaarder zijn. Daarbij komt dat per individuele 
laadlijst kan worden gekeken waar de grote vertragingen zijn opgetreden. Vanwege de continue 
registratie is de invloed van deze oplossing gemiddeld te noemen. Hierdoor en vanwege de 
relatief hoge eenmalige investeringskosten van ongeveer fl. 20.000 valt deze oplossing zowel 
binnen het ambitieuze scenario als het minder ambitieuze scenario 
 
Ad 2) Vanwege hetzelfde doel als bij de eerste oplossing en een jaarlijks terugkomende kostenpost 
die ongeveer 2 keer zo hoog is als de eenmalige investeringskosten bij de eerste oplossing, wordt 
deze oplossing als ongeschikt bevonden. 
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Ad 3) Er is hier sprake van een periodiek terugkomende steekproef. Het nadeel van deze oplossing 
is dat de incidentele vertragingen slechts in beperkte mate kunnen worden aangepakt omdat van 
een relatief klein aantal laadlijsten de doorlooptijden bekend zijn. Ook zullen de analyses 
betreffende de systematisch voorkomende vertragingen onbetrouwbaarder zijn. Omdat de kosten 
nu veel lager zijn als bij de eerste oplossing, maar het inzicht (invloed) in de doorlooptijden ook 
minder zal zijn, zie ik deze oplossing als een oplossing voor het minder ambitieuze scenario. 
 
Ad 4) Er is hier sprake van een eenmalige steekproef. Omdat de kosten nu lager zijn dan bij de 
eerste 3 oplossingen, maar het inzicht in de doorlooptijden slechts een momentopname is, 
waardoor de invloed van de oplossing minder te noemen is, zie ik deze oplossing als een oplossing 
voor het minder ambitieuze scenario. 
 
Voor het ambitieuze scenario is er dus 1 oplossing namelijk die van het integreren in het AS400-
systeem. Voor het minder ambitieuze scenario zijn er 3 oplossingen die in meer of mindere mate 
inzicht geven in de doorlooptijden en daarmee in meer of minder mate de mogelijkheid geven om 
vertragingen in het orderdoorloopproces tegen te gaan. Deze oplossingen zijn de geïntegreerde 
tijdopslag in het AS400-systeem, de periodieke handmatige steekproef en de eenmalige steekproef. 
 
Met het oog op het verhogen van de effectiviteit met als graadmeters de uitlevergraad en 
leverkwaliteit zullen deze investeringen niet te rechtvaardigen zijn omdat deze oplossing alleen 
een beter beeld geeft van de doorlooptijden van het gehele orderdoorloopproces. Deze oplossingen 
zullen op den duur wel invloed hebben op de tijdigheid, omdat ongewenste systematisch 
voorkomende vertragingen kunnen worden aangepakt en voorkomen. Ook kunnen deze 
oplossingen een aanzet zijn voor het verlagen van de maximaal gegarandeerde levertijd van 5 
werkdagen. 
 
Bij de implementatie van deze oplossingen moet er aan worden gedacht dat het gehele 
orderdoorloopproces over zeer veel afdelingen is verdeeld. Daarbij komt dat het opslaan van de 
procestijden tot tegenstand kan leiden van het personeel, omdat dit als een ongewenste controle 
kan worden gezien. Het is dus van belang dat deze oplossing vanuit de directie wordt opgedragen 
en ondersteund. 
 
 
6.7 Slechte afstemming tussen afdelingen verkoop, expeditie en magazijnen 
 

Hartman is dit jaar begonnen met het op papier zetten van een logistiek beleid, met de 
bijbehorende standaardisatie van processen, voor de Hartman Groep en zijn dochter-
ondernemingen. Door een integraal logistiek beleid moet de afstemming tussen de verschillende 
afdelingen en tussen Hartman en de dochterondernemingen beter gaan verlopen. Verder valt de 
afdeling expeditie weer onder de afdeling logistiek met daarin ook de magazijnen. Dit heeft er 
bijvoorbeeld tot geleid, dat er afspraken zijn over de afhandeling van exportzendingen. Hierdoor 
zijn de magazijnen tegemoetgekomen aan de doelen van de centrale expeditie, en daarmee de 
doelen van de klanten. Dit heeft wel geleid tot een lagere uitlevergraad maar tot meer tevredenheid 
bij de klanten. Dit heeft er toe geleid, zoals al eerder in het verslag werd vermeld, dat een deel van 
de doelstelling in dit onderzoek niet kan worden bereikt. Verder is de afdeling logistiek in 
samenwerking met de afdelingen verkoop en customer service (verkoop binnendienst) bezig om 
betere korte en lange termijn prognoses te maken van de verwachte verkopen. Hierdoor kan men 
de inkopen en productie van artikelen beter plannen. Dit zorgt op er zijn beurt voor dat een 
betrouwbaardere planning en aansturing van de fysieke distributie mogelijk wordt.  
 
Het opstellen van een integraal logistiek beleid, en daarmee het zorgen voor een betere afstemming 
tussen de afdelingen, zie ik vanwege de laag geachte invloed op het effectiever laten functioneren 
van de fysieke distributie als een oplossing voor het ambitieuze en minder ambitieuze scenario. 
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6.8 Oplossingsscenario’s 
 

In tabel 6.3 staat de tabel die ook al in paragraaf 6.1 was gegeven, maar nu met daarin per scenario 
de voorgestelde oplossingsrichtingen per kernprobleem zoals deze in de voorgaande paragrafen 
zijn voorgesteld. In het ambitieuze scenario worden alle kernproblemen aangepakt, en worden 
voornamelijk de oplossingsrichtingen gegeven met de meeste invloed op de kernproblemen. In het 
minimale scenario worden alleen de 2 kernproblemen aangepakt waaraan een grote invloed werd 
toegekend, voor het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie. Binnen dit scenario 
vallen met name de oplossingen met lage investeringskosten kosten, een laag investeringsrisico, 
een lage mate van proceswijziging ten opzichte van de huidige situatie en een redelijke invloed op 
het kernprobleem. Voor het minder ambitieuze scenario is er zowel keuze in de aan te pakken 
kernproblemen als de oplossingsrichtingen, met de daarbij behorende invloeden op het 
kernprobleem, investeringskosten en -risico’s en mate van proceswijziging ten opzichte van de 
huidige situatie. Alleen de twee kernproblemen die ook bij het minimale scenario worden 
genoemd, dienen hier zeker te worden aangepakt. 
 

Kernprobleem 
Scenario 

Ambitieus Minder Ambitieus Minimaal 

Onvoldoende betrouwbare 
controlemethoden voor 
goederenverplaatsingen 

• Volledig geautomatiseerde 
controle processen 

• Volledig geautomatiseerde controle processen 
• Gedeeltelijke automatisering controleprocessen 
• Uitbreiden handmatige controle met controlelijsten 

• Uitbreiden 
handmatige 
controle met 
controlelijsten 

Inadequate formele 
communicatie 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen  

• Uitbreiden informatie door 
scanning 

• E-mail netwerk voor veranderingen 
• Uitbreiden informatie door scanning 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen 

Ontbreken eenduidige 
procesomschrijvingen 

• Proceshandboeken 
• Uitbreiden werkpool studenten 

• Proceshandboeken 
• Uitbreiden werkpool studenten - 

Onduidelijke taakverdeling 
• Proceshandboeken 
• Kledingvoorschrift 
• Lijsten met taakverdeling 

• Proceshandboeken 
• Kledingvoorschrift 
• Lijsten met taakverdeling 

- 

Slechte administratieve 
controle van het 
orderdoorloopproces 

• Geïntegreerd bijhouden begin- 
en eindtijden in AS400 

• Geïntegreerd bijhouden begin en eindtijden in AS400 
• Periodiek handmatige steekproef 
• Eenmalige periodieke steekproef 

- 

Slechte afstemming tussen 
afdelingen verkoop, 
expeditie en magazijnen 

• Integraal logistiek beleid • Integraal logistiek beleid - 

Tabel 6.3 Oplossingrichtingen per kernprobleem per oplossingsrichting 
 
 
 
Nu in hoofdstuk 6 alle oplossingen voor de kernproblemen zijn weergegeven, volgen in hoofdstuk 
7 de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen. Daar geef ik mijn persoonlijke aanbeveling 
betreffende het te volgen scenario en de bijbehorende oplossingsrichtingen. Daarna wordt dit 
verslag afgesloten met de epiloog. 



   
 

42 

Hoofdstuk 7  Conclusies en Aanbevelingen 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 
 
7.1 Inleiding 
 
Het doel van het onderzoek was het creëren van oplossingen om de fysieke distributie effectiever 
te laten functioneren. Dit moest in enge zin leiden tot een verbetering van de uitlevergraad van 
98,3% naar 99,5% en een verbetering van de leverkwaliteit van 95,8% naar 98%. In de ruime zin 
moest dit er toe leiden dat er meer juiste producten op de juiste tijd op de juiste plaats kwamen te 
staan. In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren 
kwamen nogmaals worden weergeven.  
 
 
7.2 Conclusies 
 
Ik ben tot de volgende 12 conclusies gekomen: 
 
1. Het functioneren van de fysieke distributie kan worden getoetst door een drietal prestatie-

indicatoren die een beeld geven van of de juiste producten, op de juiste plaatst, op de juiste 
tijd stonden. Dit zijn de uitlevergraad, de leverkwaliteit en de voorraadverschillen. Het bleek 
dat 4 magazijnen voor deze 3 prestatie-indicatoren voor meer dan 85% verantwoordelijk 
waren. In tabel 7.1 staan de bijdragen aan de indicatoren van de 4 magazijnen, alsmede de 
onderlinge performance van deze magazijnen betreffende deze indicatoren  

 

Magazijn Bijdrage 
orderegels (%) 

Bijdrage 
verzonden 

colli (%) 

Uitlever-
performance 
(orderregel) 

Uitlever-
performance 

(colli) 

Leverkwaliteit-
performance 

Voorraad-
performance 

Dchart 65,1% 80,4% 1,32 1,16 1,25 3,47 
Texgp 19,0% 6,1% 0,51 0,34 0,81 0,33 
Hanbui 10,4% 6,3% 1,65 1,4 1,07 0,19 
Ensmag 3,4% 1,6% 0,89 0,55 0,81 0,32 
Totaal 97,9% 94,4% 96,7% 96,1% 89,2% 85,2% 

Tabel 7.1 Performancevergelijking van de 4 belangrijkste magazijnen 
 
2. Hieronder in tabel 7.2 staat de geschatte invloed van de in het diepteonderzoek verkregen 

kernproblemen op zowel de indicatoren van het functioneren in enge zin als wel het 
functioneren van de fysieke distributie in ruime zin.  

 

Kernprobleem 

Invloed op 
verschil met 

100% 
uitlevergraad 

Invloed op 
verschil met 

100% 
leverkwaliteit 

Invloed op 
totale 

voorraad-
verschil 

Invloed op ‘de juiste 
producten op juiste 
plaats op de juiste 
tijd’ in ruime zin. 

1 Onvoldoende betrouwbare controlemethoden Groot Zeer groot Zeer groot Zeer groot 
2 Inadequate formele interne communicatie Gemiddeld Groot Groot Groot 
3 Ontbreken eenduidige procesomschrijvingen Gemiddeld Groot Gemiddeld Gemiddeld 
4 Onduidelijke taakverdeling Klein Gemiddeld Klein Gemiddeld 

5 Slechte afstemming tussen doelen van afdelingen 
verkoop / expeditie / magazijnen Gemiddeld Klein Klein Klein 

6 Slechte administratieve controle 
orderdoorloopproces Gemiddeld Zeer klein Zeer klein Klein 

Tabel 7.2 Invloed kernproblemen op functioneren fysieke distributie in enge en ruime zin 
 
3. Zoals in tabel 7.1 is te zien, presteert magazijn Dchart als enige magazijn op alle symptomen 

boven het gemiddelde, met als uitschieter de voorraadperformance. Dit heeft een groot aantal 
oorzaken. De eerste en overkoepelende reden voor het beter presteren op vier kernproblemen 
(kernproblemen 1, 2, 3 en 4) is dat hier het management en de werkvoorbereiding van de 
fysieke distributie zijn gevestigd. Hun aanwezigheid zorgt voor meer controle en duidelijk-
heid in de taakverdeling en de uitvoering van de processen. Een tweede belangrijke oorzaak is 
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dat bij dit magazijn als enige gebruik wordt gemaakt van scanapparaten (kernprobleem 1) bij 
het orderpicken en het verzendklaar maken van de orders. Dit wordt vooral duidelijk door de 
grote daling in manco’s sinds februari 2000 (zie bijlage 5.12) toen de scanapparaten in 
gebruik werden genomen. 

 
Magazijn Hanbui scoort bij de uitlevergraad het beste en bij de leverkwaliteit boven het 
gemiddelde. Hanbui is ook op het DC gevestigd, maar presteert, met uitzondering van de 
uitlevergraad, slechter dan Dchart. Een reden hiervoor kan zijn dat magazijn Hanbui niet 
hetzelfde directe toezicht en de controle heeft van het management en de werkvoorbereiding 
omdat dit magazijn zich aan het andere kant (buiten) van het DC bevindt, waardoor de 
kernproblemen 1, 2, 3 en 4 een grotere invloed hebben. Hierbij komt dat er bij het order-
picken geen gebruik wordt gemaakt van scanapparaten en alle controles op voorraad-
verplaatsingen handmatig en zonder de aanwezigheid van fysieke locatiecodes gebeuren. 

 
Magazijnen Ensmag en Texgp presteren op alle 3 de symptomen onder het gemiddelde. 
Ensmag en Texgp zijn gevestigd op het hoofdkantoor in plaats van het DC en missen dus het 
directe toezicht en daarmee de controle en de duidelijkheid bij het uitvoeren van de 
processen. Ook hier zijn alle controles voor voorraadverplaatsingen handmatig en heeft men 
dus minder betrouwbare controlemethoden. Vanaf volgend jaar wordt ook een deel van de 
textielartikelen op het DC opgeslagen. Dit zal vooral leiden tot een verbeteringen van de 
indicatoren die aan het eind van het fysieke distributieproces worden gemeten, omdat er 
minder fouten ontstaan bij het verzenden van de artikelen naar de afnemer. Dit komt doordat 
de textielartikelen dan ook ‘gebruik maken’ van het directe toezicht op het DC. Of dit tot 
verbeteringen leidt voor de indicator voorraadverschillen, die het functioneren gedurende het 
gehele fysieke distributieproces meet, is de vraag.  

 
4. Het verkeerd over- en afboeken van voorraden zorgt voor grote voorraadverschillen. Het 

totale voorraadverschil bedroeg fl. 5,3 miljoen. Het wel fysiek aanwezig zijn van de 
producten doch met een andere status of op een andere fysieke locatie zorgt voor bijna de 
helft (46,8%) van het voorraadverschil in geld, en voor ruim een derde (35,4 %) van het 
voorraadverschil in aantallen. Het restant van het voorraadverschil werd veroorzaakt door het 
geheel niet meer aanwezig zijn van de artikelen binnen de Hartman magazijnen. Nauwkeurige 
voorraadcijfers zijn voor het effectief laten functioneren van de fysieke distributie een 
vereiste.  

 
5. Als Hartman er bewust voor kiest om het proces voor het afhandelen van exportzendingen te 

blijven hanteren, om zo aan de klanteneisen te voldoen, dan zal de door Hartman nagestreefde 
doelstelling van een uitlevergraad van 99,5% nooit kunnen worden bereikt. Van het verschil 
met een 100% uitlevergraad wordt op dit moment 40% bepaald door dit proces. Hierdoor 
daalt de uitlevergraad met 0,66%, waardoor de uitlevergraad nooit boven de 99,34% zal 
uitkomen.  

 
6. De totale gekwantificeerde kosten door de ineffectieve fysieke distributie zijn +/- fl. 400.000 

en kunnen worden ingedeeld naar fysieke uitzoek- en herstelkosten (+/-10%), administratieve 
uitzoek- en herstelkosten (+/-30%) en gederfde inkomsten (+/-50%). Hierbij komen nog de 
niet gekwantificeerde kosten waardoor de totale kosten nog hoger zullen uitvallen. Deze niet 
gekwantificeerde kosten bestaan voornamelijk uit zoek-, herstel- en vertragingskosten. 

 
7. Door onbetrouwbare of geen controlemethodes te hebben voor goederenverplaatsingen, 

kunnen gemakkelijk voorraad- en verzendverschillen optreden, die op hun beurt weer zorgen 
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voor een verlaging van de uitlevergraad en de leverkwaliteit. Dit kernprobleem wordt als het 
belangrijkste kernprobleem gezien.  
 

8. Een inadequate formele communicatie leidt tot veel oponthoud bij de uitvoering van de 
dagelijkse processen en zorgt ervoor dat de kans op fouten toeneemt. Communicatietraining 
alsmede de daarmee in verband gebrachte verbeterde taakverdeling en vaste proces-
omschrijvingen hebben er toe geleid dat er minder oponthoud is. Dit kernprobleem werd na 
de “inadequate controlemethodes voor goederenverplaatsingen” gezien als het belangrijkste 
kernprobleem.  

 
9. Door de veranderende klanteneisen en reorganisaties zijn er veel functie- en proces-

veranderingen aan de orde geweest, die weer hebben geleid tot het ontbreken van 
eenduidige procesomschrijvingen en een onduidelijke taakverdeling. Reeds tijdens dit 
onderzoek gerealiseerde verbeteringen in de uitlevergraad en leverkwaliteit zijn voor een 
groot deel te danken aan verbeteringen betreffende deze problemen. Dit komt voornamelijk 
omdat er nu langer met dezelfde processen gewerkt wordt waardoor vanzelf de processen 
beter bij de werknemers bekend zijn.  
 

10. Het kernprobleem “onduidelijke taakverdeling” hangt sterk samen met de kernproblemen 
“inadequate formele communicatie” en “ontbreken eenduidige procesomschrijvingen”. Voor 
een duidelijke taakverdeling is eenduidigheid over de uit te voeren processen alsmede een 
goede formele communicatie een vereiste. 

 
11. Door het ontbreken van een integraal logistiek beleid ontstaat er een slechte afstemming 

tussen de afdelingen verkoop, expeditie en de magazijnen, hetgeen leidt tot ineffectieve en 
inefficiënte processen.  

 
12 Doordat er slechte administratieve controle is van het orderdoorloopproces is er geen zicht 

op de gehele orderdoorlooptijd en de doorlooptijden van de deelprocessen. Hierdoor kunnen 
systematisch voor komende vertragingen moeilijk worden gesignaleerd en worden aangepakt.  

 
 
7.3 Aanbevelingen 
 
Bij het kijken naar de oplossingen is er rekening gehouden met de verwachte invloed op het 
effectief laten functioneren van de fysieke distributie, alsmede de reeds uitgevoerde, gaande 
zijnde en geplande veranderingen en oplossingen. Aan de hand hiervan zijn er 3 scenario’s 
opgesteld zoals die in tabel 7.3 zijn weergegeven. Er is een ambitieus, een minder ambitieus en 
een minimaal scenario. De toewijzing van oplossingen aan scenario’s is gedaan op basis van 4 
factoren, namelijk: 
 

1) verwachte kosten/terugverdientijd; 
2) verwachte invloed op effectiviteit van fysieke distributie; 
3) investeringsrisico; komen de geschatte kosten overeen met de werkelijke 

en komt de verwachte invloed overeen met de werkelijke; 
4) mate van proceswijziging ten opzichte van de huidige situatie.  

 
In het ambitieuze scenario worden alle kernproblemen aangepakt, en worden voornamelijk de 
oplossingsrichtingen gegeven met de meeste invloed op de kernproblemen. In het minimale 
scenario worden alleen de 2 kernproblemen aangepakt waaraan een grote invloed werd 
toegekend, voor het effectiever laten functioneren van de fysieke distributie. Binnen dit scenario 
vallen met name de oplossingen met lage investeringskosten kosten, een laag investeringsrisico, 
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een lage mate van proceswijziging ten opzichte van de huidige situatie en een redelijke invloed 
op het kernprobleem. Voor het minder ambitieuze scenario is er zowel keuze in de aan te 
pakken kernproblemen als de oplossingsrichtingen, met de daarbij behorende invloeden op het 
kernprobleem, investeringskosten en -risico’s en de mate van proceswijziging ten opzichte van de 
huidige situatie. Alleen de twee kernproblemen die ook bij het minimale scenario worden 
genoemd, dienen hier zeker te worden aangepakt. Uiteindelijk ben ik tot de in tabel 7.3 getoonde 
scenario’s met oplossingsrichtingen gekomen. 
 

Kernprobleem 
Scenario 

Ambitieus Minder Ambitieus Minimaal 

Onvoldoende betrouwbare 
controlemethoden voor 
goederenverplaatsingen 

• Volledig geautomatiseerde 
controle processen 

• Volledig geautomatiseerde controle processen 
• Gedeeltelijke automatisering controleprocessen 
• Uitbreiden handmatige controle met controlelijsten 

• Uitbreiden 
handmatige 
controle met 
controlelijsten 

Inadequate formele 
communicatie 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen  

• Uitbreiden informatie door 
scanning 

• E-mail netwerk voor veranderingen 
• Uitbreiden informatie door scanning 

• E-mail netwerk voor 
veranderingen 

Ontbreken eenduidige 
procesomschrijvingen 

• Proceshandboeken 
• Uitbreiden werkpool studenten 

• Proceshandboeken 
• Uitbreiden werkpool studenten - 

Onduidelijke taakverdeling 
• Proceshandboeken 
• Kledingvoorschrift 
• Lijsten met taakverdeling 

• Proceshandboeken 
• Kledingvoorschrift 
• Lijsten met taakverdeling 

- 

Slechte administratieve 
controle van het 
orderdoorloopproces 

• Geïntegreerd bijhouden begin- 
en eindtijden in AS400 

• Geïntegreerd bijhouden begin en eindtijden in AS400 
• Periodiek handmatige steekproef 
• Eenmalige periodieke steekproef 

- 

Slechte afstemming tussen 
afdelingen verkoop, 
expeditie en magazijnen 

• Integraal logistiek beleid • Integraal logistiek beleid - 

Tabel 7.3 Oplossingen per scenario 
 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het minder ambitieuze scenario. Deze keuze is bepaald 
aan de hand van een drietal punten: 
 

1. Vanwege de reeds afgeronde, gaande zijnde en geplande verbeteringen betreffende de 
effectiviteit van de fysieke distributie, waardoor er reeds een stijgende tevredenheid is bij 
Hartman betreffende deze effectiviteit, dienen de oplossingen geen grote investerings-
kosten en investeringsrisico met zich mee te brengen. Hierdoor wordt het ambitieuze 
scenario als minder geschikt bevonden. 

2. Vanwege de verwachte grootte van de negatieve invloed van alle kernproblemen op de 
effectiviteit van de fysieke distributie in combinatie met de mogelijkheid van relatief 
goedkope oplossingen met een laag investeringsrisico om deze negatieve invloed te 
verminderen, beschouw ik het minimale scenario als minder geschikt. 

3. In het minder ambitieuze scenario kunnen alle kernproblemen worden aangepakt terwijl 
er ook de keuzemogelijkheid is in de investeringskosten, het te lopen investeringsrisico en 
de mate van proceswijziging. Daarom beschouw ik het minder ambitieuze scenario als 
meest geschikt voor de huidige situatie binnen Hartman.. 

 
Binnen het minder ambitieuze scenario prefereer ik voor de verschillende kernproblemen de 
volgende oplossingsrichtingen: 
 
1. Inadequate controle methoden:  

a. Gedeeltelijke automatisering met behulp van scanners. 
Vanwege de hoge investeringskosten met het bijkomende hoge investeringsrisico van 
volledige automatisering stel ik voor om alleen de basis controleprocessen te 
automatiseren. Des te hoger de vereiste effectiviteit van de fysieke distributie des te meer 
controleprocessen er geautomatiseerd zouden kunnen worden. Over het algemeen wordt 
gesteld dat bij een gedegen implementatie van dit soort automatiseringsprocessen door de 
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verhoogde arbeidsproductiviteit van de werknemers de terugverdientijd op minder dan 1 
jaar ligt [3]. Voor het berekenen van de investeringskosten nemen we de volledige 
automatisering (zie bijlage 6.12) als uitgangspunt. Als aanname neem ik dat er nu slechts 
15 (=50%) scanapparaten moeten worden gekocht. Hierdoor dalen de kosten met 
ongeveer fl. 200.000 ten opzichte van volledige automatisering. Verder neem ik aan dat 
de investeringskosten voor de verandering van de systeemopbouw van de HVIS/PGB en 
het schrijven/kopen van de scannersoftware met 25% dalen vanwege het wegvallen van 
een aantal procesfuncties. Omdat de basis van de procesveranderingen gedeeltelijk 
hetzelfde blijft dalen deze kosten minder had dan de kosten voor de scanapparaten. De 
eenmalige investeringskosten komen hiermee op ongeveer fl. 300.000 á fl 400.000. Met 
de aanname dat de onderhoudskosten 10% zijn van de investeringskosten [3] komen 
deze op fl 30.000 á fl 40.000 per jaar. Ondank de redelijk hoge investeringskosten kies ik 
toch voor deze oplossing omdat de potentiële terugverdientijd zeer laag is. De 
terugverdientijd zal vooral afhangen van of de processen optimaal op elkaar zijn 
afgestemd waardoor een hogere arbeidsproductiviteit kan worden bereikt. Voor het 
globale implementatieplan verwijs ik naar bijlage 6.13. 

 
2. Inadequate formele communicatie: 

a. E-mailnetwerk voor veranderingen; 
Ik heb voor deze oplossing gekozen vanwege de zeer lage terugverdientijd. De kosten 
voor het opstellen van één standaardwijziging worden reeds gedekt wanneer deze een 
halve fout voorkomt. De eenmalige investeringskosten bij het opstellen van 25 standaard 
wijzigingen liggen rond de fl. 2500. Voor een uitgebreide kosten-batenanalyse en het 
implementatieplan verwijs ik naar bijlage 6.15. 
 
b. Uitbreiden informatiebeschikbaarheid als gevolg van scanning. 
Door het gebruik van scanning, zoals wordt beschreven in oplossing 1a, wordt er 
automatisch informatie opgeslagen betreffende allerlei voorraadverplaatsingen. Deze 
informatie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het uitbreiden van de scanafwijklijst 
(bijlage 2.12 en figuur 6.2 in bijlage 6.11), het ontwerpen van een voorraadverplaatsings-
lijst (figuur 6.3 in bijlage 6.11) of het uitbreiden van het verzendingsetiket (zie bijlage 
6.2). De hoofdreden om deze oplossing uit te voeren is het verkrijgen van meer 
uitgebreide en betrouwbaardere locatie-informatie. Daarnaast kan deze informatie leiden 
tot additionele management informatie zoals de orderdoorlooptijden, de omloopsnelheid 
van de voorraad en de arbeidsproductiviteit. De bijbehorende kosten en implementatie 
zijn afhankelijk van de mate waarin de controleprocessen worden geautomatiseerd. De 
kosten en implementatie zijn verwerkt in de oplossing van de geautomatiseerde controle-
processen en zijn in respectievelijk de bijlagen 6.12 en 6.13 vermeld. 

 
3. Ontbreken eenduidige procesomschrijvingen: 

a. Proceshandboeken; 
Deze oplossing zal met name in het hoofdseizoen tot minder fouten in de fysieke 
distributie leiden, omdat dan veel uitzendkrachten in dienst zijn. Door de invoering van 
proceshandboeken zal ook de inwerktijd van de werknemer verkort worden en kan de 
arbeidsproductiviteit worden verhoogd. De eenmalige investeringskosten bedragen 
ongeveer fl. 5000 en de jaarlijks terugkerende kosten zijn ook ongeveer fl. 5000. De 
kosten-batenanalyse en de implementatie zijn verder uitgewerkt in bijlage 6.17. 
 

b. Uitbreiden werkpool studenten. 
Ik kies voor de oplossing van het uitbreiden van de werkpool voor studenten vanwege de 
grotere kans dat zij de processen zullen onthouden wanneer zij een tijd niet hebben 
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gewerkt. In het hoofdseizoen van Hartman zoeken juist veel studenten een bijbaantje om 
de zomervakantie te kunnen bekostigen. Als deze studenten een aantal hoofdseizoenen bij 
Hartman werken kan dus worden bespaard op zowel de inwerktijd als het herstellen van 
fouten. Er zijn geen additionele kosten en het implementatieplan heeft geen belangrijke 
aandachtspunten. 

 
4. Onduidelijke taakverdeling; 

a. Proceshandboeken 
Door de invoering van de proceshandboeken ontstaat een duidelijker beeld van de 
processen. Om tot een duidelijke taakverdeling te komen zijn duidelijke proces-
omschrijvingen een vereiste. Voor de kosten-batenanalyse en het implementatieplan 
verwijs ik naar oplossing 3a met de bijbehorende bijlage 6.17. 
 

b. Kledingvoorschrift 
Mijn voorkeur gaat uit naar deze oplossing vanwege de geringe investeringskosten omdat 
de meeste allround magazijnmedewerkers reeds over deze kleding beschikken. Het enige 
aandachtspunt is dat er door de leiding op moet worden toegezien dat zij deze kleding ook 
dragen. 
 

c. Lijsten met taakverdeling 
Door op de werkplaats en in de kantine een taakverdeling van alle werknemers op te 
hangen wordt er duidelijkheid gecreëerd over de taakverdeling. Aangezien de 
investeringskosten nihil zijn lijkt mij dit een geschikte oplossing. 

 
5. Slechte afstemming tussen afdelingen verkoop, expeditie en magazijnen 

a. Integraal logistiek beleid 
Vanwege het verkrijgen van meerderheidsbelangen in andere firma’s, de stijgende omzet 
en de veranderende klanteneisen dient Hartman een integraal logistiek beleid te 
ontwerpen, waarin de logistieke processen moeten worden gestandaardiseerd en op elkaar 
moeten worden afgestemd. Vanwege de zeer brede aard van deze oplossing, de 
afbakening van dit onderzoek en de zeer kleine verwachte invloed op de effectiviteit van 
de fysiek distributie is deze oplossing niet verder uitgewerkt met een kosten-batenanalyse 
en een implementatieplan. 

 
In hoeverre de doelstellingen betreffende de uitlevergraad (99,5%), leverkwaliteit (98%) en de 
effectiviteit van de fysieke distributie in ruime zin (grote verbetering betreffende het aantal juiste 
producten op de juiste tijd op de juiste plaats) zullen worden gehaald, hangt af van het door 
Hartman gekozen scenario met de bijbehorende oplossingen. Er is door het ontbreken van 
eenduidige kwantitatieve schattingen niet te eenduidig te zeggen welke oplossingen er moeten 
worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen. 
 
 
7.4 Overige Aanbevelingen 
 
Ik adviseer om de scanafwijkcode “wagen vol” niet mee te nemen in de berekening van de 
uitlevergraad, omdat deze onterecht een zeer grote invloed heeft op de uitlevergraad. De 
uitlevergraad moet alleen die nulregels bevatten van de scanafwijkingen die het gevolg zijn van 
een onbewust foutief uitgevoerd proces. Een voorbeeld hiervan is “artikelbarcode onjuist”, die het 
gevolg is van het onbewust opplakken van een verkeerde artikelbarcode. De scanafwijkcode 
“wagen vol” is het gevolg van een bewust ‘verkeerd’ uitgevoerd proces, namelijk het expres 
aanmaken van laadlijsten met veel te grote volumes. 
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Om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit van de fysieke distributie zal er een indicator 
moeten worden ontworpen die gedurende het gehele fysieke distributieproces op verschillende 
punten bekijkt of de juiste producten op de juiste tijd op de juiste plaats staan. De indicatoren 
uitlevergraad en leverkwaliteit meten alleen de effectiviteit aan het eind van het fysieke 
distributieproces. De indicator voorraadverschillen is hier mijns inziens geschikt voor. Wanneer 
men over zal gaan op automatische controleprocessen dan zal men dit systematisch kunnen 
bijhouden. Hierdoor zal men specifieker kunnen zeggen waar er iets fout is gegaan. De oorzaken 
van de fouten zijn hierdoor gemakkelijker te achterhalen en beter aan te pakken. 
 
Verder zal het beter zijn om bij het bepalen van de Hartman-Leverperformance de indicator 
leverkwaliteit op orderniveau te vervangen door de indicator leverkwaliteit op orderregelniveau. 
Een voorbeeld hiervan is de indicator mandex zoals deze is beschreven in paragraaf 5.2.2. 
Hierdoor wordt niet alleen gekeken of een order volledig is geleverd maar ook hoeveel 
artikelsoorten er niet volledig zijn geleverd. Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van de mate 
waarin een order niet volledig is afgeleverd en daarmee een duidelijker beeld van het 
functioneren van de fysieke distributie. 
 
 
 
Na deze conclusies en aanbevelingen volgt in de epiloog een nabeschouwing van het gehele 
onderzoek bij de Hartman Groep BV. 
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Epiloog 
 
De belangrijkste reden van mij om bij Hartman mijn afstudeeropdracht uit te voeren, was de 
initiële opdracht, die het beeld gaf van een zeer brede opdracht, met zowel procesmatige als 
organisatorische aspecten. Naargelang het onderzoek vorderde bleek deze verwachting ook uit te 
komen, middels kernproblemen met zeer uiteenlopende karakteristieken. 
 
Wat ik zeer bewonder was de open houding van alle werknemers. Ze stonden altijd open voor een 
gesprek en wilden graag praten over het brede scala aan onderwerpen dat tijdens het onderzoek 
naar voren kwam. 
 
Na dit onderzoek blijft het de vraag welke afwegingen er moeten worden gemaakt tussen 
effectiviteit en efficiëntie. Welke additionele kosten zijn er geoorloofd om een steeds hogere 
effectiviteit te bereiken? Of is de effectiviteit al hoog genoeg gezien de klanteneisen en 
marktperformance? Gedurende het onderzoek werd Hartman eigenlijk steeds meer tevreden over 
de reeds gerealiseerde performance en kwam steeds vaker het probleem van een te lage efficiëntie 
om de hoek kijken. De onvrede over de te lage effectiviteit leek over te gaan naar een onvrede 
over de te lage efficiëntie. Indien Hartman toch wenst om nog een drastische verbetering in de 
effectiviteit te bewerkstelligen en daarbij de efficiëntie te bewaken dient Hartman naar mijn 
mening over te gaan op de geautomatiseerde aansturing van de werknemers en daarmee de 
geautomatiseerde controle van goederenverplaatsingen. Om de effectiviteit aanzienlijk te kunnen 
vergroten is mijns inziens het verbeteren van de tracking en tracing van de goederen een eerste 
vereiste. Nauwkeurige en gedetailleerde voorraad- en goederenstroomgegevens zijn mijns inziens 
de basis voor een zo effectief mogelijke functioneren van de fysieke distributie. Het grote nadeel 
hiervan zijn de zeer hoge investeringskosten die moeten worden gemaakt. Een gefaseerde 
implementatie zal waarschijnlijk wel tot hogere kosten leiden maar lijkt mij toch een geschikte 
optie. Over het algemeen leidt het automatiseren van deze processen tot een verhoging van de 
arbeidsproductiviteit waardoor de investeringen snel kunnen worden terugverdiend. 
 
Een ander punt zijn de indicatoren van de effectiviteit van de fysieke distributie. Geven de 
indicatoren zoals die in dit onderzoek en bij Hartman worden gebruikt een goed beeld weer van 
of de juiste producten op de juiste tijd op de juiste plaats staan? Naar mijn mening geven de 
uitlevergraad en de leverkwaliteit alleen een indicatie van de effectiviteit aan het eind van het 
fysieke distributieproces. Naar mijn idee zal er een systematisch bijgehouden indicator bij moeten 
komen die gedurende verschillende punten in het fysieke distributieproces de waargenomen 
voorraadverschillen weergeeft. Hierdoor zal men specifieker kunnen zeggen waar er iets fout is 
gegaan. De oorzaken van de fouten zijn hierdoor gemakkelijker te achterhalen. 
 
Een verbetering in het onderzoek zou zijn geweest om bijvoorbeeld een half jaar na het opstellen 
van de eerste SDC nog een tweede SDC op te stellen. Hierdoor zou het onderzoek nog meer weg 
hebben gehad van een longitudinale dan van een enkelvoudige gevalstudie. Dit zou gezien de 
snelle veranderingen binnen Hartman niet overbodig zijn geweest. Hierdoor hadden 
gemakkelijker en nauwkeuriger verbanden kunnen worden gelegd tussen de veranderingen in de 
effectiviteit en de veranderingen in de waargenomen problemen. 
 
Ik heb wel gemerkt dat het zeer lastig is om een onderzoek uit te voeren binnen een organisatie 
terwijl ze zelf ook al zeer intensief bezig zijn met het oplossen van de problemen. Dit leidde dan 
ook vaak tot wijzigingen in algemene procedures, die vervolgens vaak tot het bijstellen van de 
onderzoeksresultaten leidde. Zo is de in het verslag genoemde uitlevergraad pas naar 4 maanden 
in het verslag betrokken, omdat men voor die tijd deze gegevens niet bijhield. Vanaf dat moment 
kon ik dan ook dankbaar gebruik maken van deze gegevens. Een ander voorbeeld is de verwachte 
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Epiloog 

proceswijziging betreffende het opslaan van de textielartikelen. Deze artikelen zullen vanaf 
volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid ook vanaf het DC worden verzonden. Dit zal 
bijvoorbeeld van invloed zijn op de controleprocessen. 
 
Het bleek, zoals ik van tevoren al verwachtte, dat het zeer moeilijk was om eenduidige 
betrouwbare berekeningen te maken van de kwantitatieve invloeden van oplossingen op 
kernproblemen en van kernproblemen op symptomen. Door het gebruik van een ordinale schaal 
en de hulp van een aantal medewerkers ben ik toch, mijns inziens, tot redelijk betrouwbare 
kwalitatieve schattingen gekomen. 
 
Ik hoop middels dit rapport mijn steentje te kunnen bijdragen aan het beter laten functioneren van 
de fysieke distributie voor zowel nu als in de toekomst. Ik hoop dat dit verslag als steun kan 
dienen voor in de toekomst te nemen beslissingen.  
 
Hierbij wil ik dhr. Bakker nogmaals bedanken voor het mogelijk maken van mijn afstuderen 
binnen Hartman en de begeleiding daarbij. Ten slotte wil ik hierbij nogmaals mijn TU/e-
afstudeerbegeleiders, dr. A. Kastelein en dr. ir. H.P.G. van Ooijen, bedanken voor de deskundige 
begeleiding en adviezen tijdens deze laatste fase van mijn studie aan de TU/e. 
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Bijlage 2.2 Organogram afdeling logistiek
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Bijlage 2.5 Voorraadverplaatsingen via AS400 
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Bijlage 2.6 Barcodestickers 
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Bijlage 2.7 Begeleidingsbon 
 

HARTMAN GROEP B.V.

HARTMAN GROEP B.V.

ARTNR:

KLEUR:

DATUM:

PLOEG: O - M - N - D

AANTAL:

WERKELIJK  AANTALDATUM

OPERATOR:_______________

ARTNR:  1.

NR.    1

KSA NR.   1
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ASS. S. V.
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Bijlage 2.8 Laadlijst 
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Bijlage 2.9 Overzicht autonummers 

Overzicht Auto's voor Woensdag 
Auto Nr Opmerking Laadlijst Klant SG Pallets   Magazine 

             DC B MA HE RI   E TEX I RO 

13-3-01   zie lijst A xxx ja  x            x     
13-3-02   HS 849 B   nee    x   x    x   x   
13-3-03     C   nee    x                
13-3-04   44001 D   nee    x                
13-3-05   44023 E   nee  x x     x          
13-3-06   zie lijst F xxx ja  x     x      x     
13-3-07   Ierl. 438 G   nee  x          x x x   
13-3-08   zie lijst H xxx nee  x                  
13-3-09   44025 I   ja    x              x 
13-3-10   44450 J   ja  x x        x x     
13-3-11   44496 K   ja  x                  
13-3-12 1e laden 44269 L   nee          x          
13-3-13 2e laden 40091 L   nee  x x        x       
13-3-14 aanvulling 42933 L   nee    x                
13-3-15   44661 M   ja  x          x x x   

13-3-16   44662 N   ja   x x   x             
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Bijlage 2.10   Verladingsoverzicht 
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Bijlage 2.11  Verzendetiket 
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Bijlage 2.12  Scanafwijklijst 
 

 
 
Een 1 onder “Pck” betekent dat de goederen georderpickt zijn. Onder “artikel” staan allemaal 
AA-codes. Dit zijn de codes van de pallets waarop allemaal colli’s zijn gestapeld. Als de 
pallets zijn verladen dan zullen onder “Vrl” ook allemaal énen staan. Als een artikel nog niet 
is georderpickt, dan zal onder “artikel” de verzendetiketcode komen te staan met daarbij de 
artikelsoort als omschrijving. 
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Bijlage 3.1  Definities Kwaliteit Prestatie Indicatoren en Hartman 
Leverperformance 

1. Kwaliteit Prestatie Indicatoren (KPI) 
De volgende KPI's zijn vastgesteld: 

1. Beschikbaarheid 
2. Gestuurde beschikbaarheid 
3. Uitlevergraad totaal, Uitlevergraad per afdeling 
4. Leverkwaliteit 
5. Tijdigheid 

2. Definities 

Beschikbaarheid: 
De mate waarin direct aan de volledige klantenwens kan worden voldaan; Hier moet zowel de 
vraag, uitgedrukt in aantallen/artikel volledig worden vervuld; alsmede de uitlevering hiervan 
op de gewenste leverweek.  
Meten door middel van afturven van de fax: aantal orderregels vervuld/aantal orderregels 
totaal. 

Gestuurde beschikbaarheid: 
De mate waarin aan klantenwens kan worden voldaan, nadat door (al dan niet) contact van de 
salesdesk met klant tot aanpassing van gewenst aantal of tijd kan worden overgegaan.  
Meten door middel van afturven van de fax aantal orderregels gevraagd vervuld/aantal 
orderregels totaal. 

Uitlevergraad: 
De mate waarin de laadlijst kan worden uitgeleverd (of: het aantal orderregels die niet kunnen 
worden verzonden om welke reden dan ook). 
Meten door middel van afturven van het exception report; en indelen naar foutsoort/afdeling. 
Berekening: aantal nulregels (totaal of per afdeling) / totaal aantal regels per week. 

Leverkwaliteit: 
Het aantal klachten per laadlijst; uitgedrukt in %. 

Tijdigheid: 
Laadopdrachten afgesloten op dag x voor 12.00u dienen voor dag x+4 om 17.00 uur te zijn 
afgeleverd met uitzondering van laadopdrachten afgesloten op dinsdagen; deze dienen te 
worden afgeleverd uiterlijk vrijdags 17.00uur. 
Meten: aantal laadlijsten op tijd/ totaal aantal laadlijsten. 

Het geheel mondt uit in een cijfer: de Hartman Leverperformance 
Dit is de gestuurde beschikbaarheid in procenten minus (het aantal procenten afwijkend van 
100 van de uitlevergraad + de leverkwaliteit + de tijdigheid). 



 
 

  

 
 B

ijlage 3.2 W
aarden van K

w
aliteit Prestatie Indicatoren en H

artm
an 

L
everperform

ance 

Kpi Driver 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116
1. Beschikbaarheid 75,0% 72,7% 70,4% 72,0% 66,3% 76,4% 73,1% 69,2% 74,1% 75,7% 79,2% 76,8% 83,9% 86,8% 84,7% 83,1%

Cumulatief 75,0% 73,3% 72,1% 72,1% 71,4% 71,9% 72,0% 71,7% 71,8% 72,2% 72,7% 73,1% 74,1% 75,9% 76,7% 77,2%
Artikelbeschikbaarheid 99,5% 99,3% 98,5% 98,7% 98,6% 99,3% 99,9% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cumulatief 99,5% 99,3% 99,0% 98,9% 98,9% 98,9% 99,0% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 99,5% 99,5% 99,6%
Totaal aantal orderregels 1411 3963 4081 1432 1365 1293 702 1676 1056 1800 1599 2093 2394 3925 3147 2494
Totaal aantal orderregels cumulatief 1411 5374 9455 10887 12252 13545 14247 15923 16979 18779 20378 22471 24865 28790 31937 34431
Totaal aantal orders niet OK 7 29 60 19 19 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal orders niet OK cumulatief 7 36 96 115 134 143 144 144 144 147 147 147 147 147 147 147

Leverweekbeschikbaarheid 75,3% 73,3% 71,5% 73,0% 67,3% 77,0% 73,2% 69,2% 74,1% 75,8% 79,2% 76,8% 83,9% 86,8% 84,7% 83,1%
Cumulatief 75,3% 73,8% 72,8% 72,8% 72,2% 72,7% 72,7% 72,3% 72,4% 72,8% 73,3% 73,6% 74,6% 76,3% 77,1% 77,5%
Invoer 1411 3963 4081 1432 1365 1293 702 1676 1056 1800 1599 2093 2394 3925 3147 2494
Invoer cumulatief 1411 5374 9455 10887 12252 13545 14247 15923 16979 18779 20378 22471 24865 28790 31937 34431
Wens <> Bevestigd 348 1059 1164 387 447 298 188 516 274 435 332 485 385 518 482 422
Wens <> Bevestigd cumulatief 348 1407 2571 2958 3405 3703 3891 4407 4681 5116 5448 5933 6318 6836 7318 7740
Pct 24,7% 26,7% 28,5% 27,0% 32,7% 23,0% 26,8% 30,8% 25,9% 24,2% 20,8% 23,2% 16,1% 13,2% 15,3% 16,9%
Pct cumulatief 24,7% 26,2% 27,2% 27,2% 27,8% 27,3% 27,3% 27,7% 27,6% 27,2% 26,7% 26,4% 25,4% 23,7% 22,9% 22,5%
Wens == Invoer 113 587 2307 353 931 645 491 1446 768 1271 1161 1700 2012 2987 2778 2159
Pct 8,0% 14,8% 56,5% 24,7% 68,2% 49,9% 69,9% 86,3% 72,7% 70,6% 72,6% 81,2% 84,0% 76,1% 88,3% 86,6%

2. Gestuurde beschikbaarheid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Cumulatief 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3. Uitlevergraad #DEEL/0! 98,2% 97,9% 97,7% 96,5% 100,0% 98,0% 97,9% 99,1% 98,1% 98,6% 99,1% 98,6% 98,3% 99,3% 98,8%
Cumulatief #DEEL/0! 98,2% 98,0% 97,9% 97,6% 97,9% 97,9% 97,9% 98,0% 98,0% 98,1% 98,2% 98,2% 98,2% 98,3% 98,3%
aantal nulregels totaal 0 62 125 121 174 0 76 75 34 57 33 38 46 58 25 42
aantal nulregels totaal cumulatief 0 62 187 308 482 482 558 633 667 724 757 795 841 899 924 966
aantal nulregels Verkoop 19 10 58 10 4 15 5 23 13 13 35 43 16 20
aantal nulregels Distributie 10 31 2 105 35 40 20 11 15 16 5 14 9 17
aantal nulregels Moulding 10 8 47 10 9 9 5 6 2 1 4 0 0 0
aantal nulregels Textiel 19 62 3 39 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
aantal nulregels Sourcing Unit 4 14 11 10 20 6 4 17 3 8 2 1 0 5
totaal aantal regels 3463 5990 5375 4936 3000 3829 3520 3803 3004 2309 4070 3262 3404 3394 3483
totaal aantal regels cumulatief 0 3463 9453 14828 19764 22764 26593 30113 33916 36920 39229 43299 46561 49965 53359 56842

4. Leverkwaliteit #DEEL/0! 97,0% 95,2% 90,0% 95,7% 100,0% 93,1% 93,1% 95,1% 94,0% 95,4% 97,7% 95,9% 95,1% 98,3% 97,3%
Cumulatief #DEEL/0! 97,0% 95,9% 93,6% 94,3% 95,8% 95,3% 94,9% 95,0% 94,8% 94,9% 95,3% 95,4% 95,3% 95,6% 95,8%
aantal klachten 4 10 21 12 20 18 19 21 17 11 17 22 8 13
aantal klachten cumulatief 0 4 14 35 47 47 67 85 104 125 142 153 170 192 200 213
aantal laadlijsten 133 207 209 280 300 289 260 386 350 371 470 412 446 461 474
aantal laadlijsten cumulatief 0 133 340 549 829 1129 1418 1678 2064 2414 2785 3255 3667 4113 4574 5048

5. Mandex aantal klachten * aantal manco's 0 24 180 903 192 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumulatief 0 24 204 1107 1299 1299 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699
aantal manco-regels 6 18 43 16 20
aantal manco-regels cumulatief 0 6 24 67 83 83 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

6. Tijdigheid #DEEL/0! 40,0% 70,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 84,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6%
Cumulatief #DEEL/0! 40,0% 58,0% 72,1% 81,5% 86,4% 89,2% 90,9% 92,6% 93,7% 92,5% 93,6% 94,3% 94,9% 95,4% 95,8%
aantal afwijkingen -norm 80 62 11 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 2
aantal afwijkingen -norm cumulatief 0 80 142 153 153 153 153 153 153 153 209 209 209 209 209 211
aantal laadlijsten 0 133 207 209 280 300 289 260 386 350 371 470 412 446 461 474
aantal laadlijsten cumulatief 0 133 340 549 829 1129 1418 1678 2064 2414 2785 3255 3667 4113 4574 5048

Leverperformance #DEEL/0! 27,7% 45,9% 60,1% 61,2% 76,4% 66,7% 63,0% 69,8% 69,8% 63,3% 74,3% 79,3% 81,1% 82,6% 79,5%
Cumulatief #DEEL/0! 27,9% 39,3% 47,7% 53,6% 58,3% 59,9% 60,5% 61,9% 62,9% 62,6% 64,0% 65,5% 67,4% 68,8% 69,6%
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Bijlage 5.1 Organisatie onderdelen volgens Porras 
 
 
 
1.Organizing 

Arrangements 
A. Goals 
B. Strategies 
C. Formal Structure 
D. Administrative Policies 

and Procedures 
E. Administrative Systems 
F. Formal Reward Sys-

tems 
1. Evaluation System 
2. Pay Systems 
3. Benefits Packages 

2. Social Factors 
A. Culture 

1. Basic Assumptions 
2. Values 
3. Norms 
4. Language and Jargon 
5. Rituals 
6. History 
7. Stories 
8. Myths 
9. Symbols  

B. Interaction Processes 
1. Interpersonal 
2. Group 
3. Intergroup  

C. Social Patterns and 
Networks 
1. Communication 
2. Problem Solving/De-

cision Making 
3. Influence 
4. Status  

D. Individual Attributes 
1. Attitudes and Beliefs 
2. Behavioral Skills 
3. Feelings 

3. Technology 
A. Tools, Equipment, 

and Machinery  
B. Technical Expertise 
C. Job Design  
D. Work Flow Design 
E. Technical Policies 

and Procedures  
F. Technical Systems 

4. Physical Settings 
A. Space Configuration 

1. Size 
2. Shape 
3. Relative Locations  

B. Physical Ambiance 
1. Light 
2. Heat 
3. Noise 
4. Air Quality 
5. Cleanliness  

C. Interior Design 
1. Decorations 
2. Furniture 
3. Window Coverings 
4. Floor Coverings 
5. Colors  

a. Floors  
b. Walls  
c. Ceilings  

D. Architectural Design 

Source: C. E. Germane, The Executive Course, 
© 1986, Addison-Wesley Publishing Company, 
Inc., Reading, Massachusetts, Page 266, Table 
8.1. 
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Onduidelijke 
Verantwoordelijkheid

Personeel niet op de 
hoogte van wijzigingen 

in algemene procedures 
of details

Voorraadverschillen 
(aantal en lokatie)

Onduidelijke vaste 
administratieve 

processen

 Ergernis en 
Frustratie

Te weinig/ te veel producten 
geleverd   (manco's/ 

overbevindingen)

Slechte formele 
communicatie

Veelvuldige 
functieveranderingen

Onduidelijke 
taakverdelingngen

Foutieve 
administartieve 

afhandeling  
voorraadverplaatsing

Onvoldoende 
betrouwbare 

controlemethodes 

Handmatige tellingen 
binnenkomende 

(incl.DC)/ uitgaande 
producten(excl. DC)

Vaak wegvallen van 
administartief 

systeem (AS400)

Tijdsdruk

Foutieve controle

 Slechte afstemming 
tussen  afdelingen 

verkoop, expeditie en 
magazinjen 

Artikelen zoek/ niet 
aanwezig

Voorraadverschillen 
worden toegewezen 

aan orders

Fouten in 
distributieproces

Problemen bij 
wegvallen personeel

Ontbreken van 
eenduidige proces 

omschrijvingen

Grote wachttijden 
tussen administratieve 

taken

Lange 
geganrandeerde 
levertijd (5 dagen)

Inefficiente 
afstemming 

administratieve taken

Wijziging in 
order

Veranderende 
klanteneisen

Reorganisaties
Veel veranderingen 

in procedures

Onbetrouwbare 
hardware 

ondersteuning

Geen zicht op 
orderdoorlooptijd

Slechte 
administratieve 

controle 
ordedoorloopproces

Positieve voorraadverschillen 
(Getelde vrd>Systeem vrd)

Additionele kosten / Gederfde 
inkomsten

Negatieve voorraadverschillen 
(Getelde vrd<Systeem vrd)

VerlagingKPI 
Uitlevergraad

Artikel barcode 
onjuist

Artikel barcode 
ontbreekt

Geen goede 
afstemming met 

dochter- 
ondernemingen

Mogelijke orders 
gaan niet door

Klachten

Verlaging KPI 

Leverkwaliteit

Nalevering

Wagen vol

Ineffectieve afhandeling 
exporttransporten

Inadequate 
gegevensondersteuning 

bij uitvoeren van 
processen

Herstelpogingen
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Bijlage 5.3 Diepteonderzoek uitlevergraad 
 
De uitlevergraad wordt bepaald door het aantal nulregels (zie figuur 5.1). Één nulregel is één 
laadlijstregel (zie bijlage 2.8) met een scanafwijkcode. Er zijn een aantal verschillende 
scanafwijkcodes. Een nulregel wordt gescand met een scanafwijkcode bij het verzendklaar maken 
van een order. Het aantal nulregels gedeeld door het totaal aantal regels is de afwijking van een 
100% uitlevergraad. De nulregels leiden niet tot manco’s (zie paragraaf 5.2.2 leverkwaliteit), 
omdat ze van tevoren bekend zijn. Manco’s zijn per definitie niet van tevoren bekend. 
 

Figuur 5.1 Opbouw uitlevergraad  
 
Ongeveer 70% van de nulregels worden nageleverd, de rest wordt gecorrigeerd op de nota. Het 
distributiecentrum voert sinds ongeveer halverwege 2000 een strak “zwart op wit” beleid. Een 
artikel wordt alleen verzonden als het aan alle verzendingseisen voldoet. Dit heeft vooral geleid 
tot het niet verzenden van artikelen met daarop de verkeerde of geen barcode. Dit is ten goede 
gekomen van het aantal manco’s en is ten koste gegaan van de uitlevergraad. De gemiddelde 
uitlevergraad in januari en februari was 98,0%. In de maanden maart en april was deze reeds 
gemiddeld 98,7%, waardoor het gemiddelde voor 2001 (t/m april) is gestegen tot 98,3%. Hartman 
streeft naar een gemiddelde uitlevergraad van 99,5% per jaar.  
 
Bij de verschillende drivers van de uitlevergraad, behoren verschillende scanafwijkingen 
(scanafwijkcodes). De opbouw van de verschillende drivers is te zien in bijlage 5.4. In deze 
bijlage staan ook een tweetal tabellen met daarin de scanafwijkcodes met de aantallen van 5 
weken in december en januari. Er zijn 3 redenen die het grootste deel (83% op orderregelniveau 
en 94% op colliniveau) van de nulregels bepalen, namelijk: 
 

Scanafwijkcode Bijdrage op 
orderregelniveau 

Bijdrage op 
colliniveau 

Artikel niet aanwezig 35% 40% 
Artikelbarcode onjuist 34% 25% 
Wagen vol 14% 29% 

Tabel 5.1 Scanafwijkingen per scanafwijkcode 
 
Deze 3 scanafwijkingen die voor het grootste deel van alle nulregels verantwoordelijk zijn, zijn 
verder uitgewerkt in bijlage 5.5. 
 
Sinds week 14 van 2001 wordt systematisch het aantal verzonden colli’s (artikelen) en aantal 
orderregels (artikelsoort) per verzendmagazijn bijgehouden. Eerst waren deze gegevens alleen 
voor de magazijnen Dchart en Hanbui samen bekend. De uiteenzetting van de gegevens van week 
14 t/m 18 staat in bijlage 5.6. De bijdragen aan de totale verzending kunnen, na bevestiging van 
een medewerker, als representatief worden beschouwd voor de rest van het jaar. Als deze 
gegevens langer zullen worden bijgehouden zullen deze gegevens nog betrouwbaarder worden. 
Deze gegevens zijn gebruikt om de performances van de magazijnen onderling te vergelijken bij 
de verschillende symptomen. In bijlage 5.6 staat ook een tabel met daarin het gemiddeld aantal 
colli per orderregel voor de verschillende verzendmagazijnen. Dit is om zodadelijk een aantal 
performanceverschillen te kunnen verklaren. 

Kpi Driver 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107
3. Uitlevergraad #DEEL/0! 98,2% 97,9% 97,7% 96,5% #DEEL/0! 98,0%

Cumulatief #DEEL/0! 98,2% 98,0% 97,9% 97,6% 97,6% 97,6%
aantal nulregels totaal 0 62 125 121 174 0 76 Bijdrage (%)
aantal nulregels totaal cumulatief 0 62 187 308 482 482 558 100%
aantal nulregels Verkoop 19 10 58 10 4 18
aantal nulregels Distributie 10 31 2 105 35 33
aantal nulregels Mould 10 8 47 10 9 15
aantal nulregels Textiel 19 62 3 39 8 23
aantal nulregels Sourcing Unit 4 14 11 10 20 11
totaal aantal regels 3463 5990 5375 4936 3829
totaal aantal regels cumulatief 0 3463 9453 14828 19764 19764 23593
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In bijlage 5.7 staan de nulregels (per colli en per artikelsoort) gesorteerd naar magazijn. Het 
grootste deel van de nulregels wordt bepaald door Dchart, Hanbui, Texgp en Ensmag. Deze 4 
magazijnen zijn voor 96,7% van de nulregels op artikelsoortniveau en voor 96,1% van de 
nulregels op colliniveau verantwoordelijk.  
 
Hieronder in tabel 5.2 staan de uitleverperformances (UP) per magazijn. Door per magazijn het 
gemiddelde percentage orderregels te delen door het gemiddelde percentage nulregels op 
orderregelniveau wordt de UP van het magazijn op orderregelniveau bepaald. Wanneer een 
magazijn gemiddeld presteert dan is de UP gelijk aan 1. Is de prestatie van een magazijn lager 
dan gemiddeld dan is de UP lager dan 1. Een UP van 1/3 betekent bijvoorbeeld dat de prestatie 
van dat magazijn slechts 1/3 is ten opzichte van de gemiddelde prestatie. Is de prestatie van een 
magazijn hoger dan gemiddeld dan is de UP hoger dan 1. Een UP van 3 betekent bijvoorbeeld 
dat het magazijn 3 keer zo goed presteert als het gemiddelde prestatieniveau. Hetzelfde geld voor 
de UP op colliniveau, alleen wordt dan het percentage verzonden colli gedeeld door het 
percentage nulregels op colliniveau. 
  

Magazijn Percentage 
orderregels 

Percentage 
nulregels 

(orderregels) 

Uitleverperformance 
orderregelniveau 

Percentage 
verzonden 

colli 

Percentage 
nulregels (colli) 

Uitleverperformance 
colliniveau 

Dchart 65,1 49,6 1,31 80,4 72,3 1,11 
Texgp 19 35,6 0,53 6,1 13,7 0,45 
Hanbui 10,4 7,9 1,32 6,3 7,9 0,80 
Ensmag 3,4 3,6 0,94 1,6 2,2 0,73 
Magalt 1,1 Onbekend onb. 2,3 Onb. onb. 
Import 0,9 2,6 0,35 0,5 3,1 0,16 
Room 0,2 0,6 0,33 0,1 1 0,10 

Dcheng 0 Onb. Onb. 2,7 Onb. onb. 
Totaal 100% 100% 1 100% 100% 1 

 Tabel 5.2 Uitleverperformance op orderregel- en colliniveau 
 
Door het kleine aantal orderregels en/of de onbekendheid van het aantal nulregels zijn de UP’s 
van de vier kleine magazijnen (Magalt, Import, Room en Dcheng) niet betrouwbaar te noemen. 
Deze 4 kleine magazijnen hebben daarentegen nauwelijks invloed op de UP’s van de vier grote 
magazijnen (Dchart, Texgp, Hanbui en Ensmag). Door het weglaten van de slecht presterende 
kleine magazijnen zal de UP van de vier grote magazijnen met 3,2% dalen. De UP’s van de 4 
grote magazijnen kunnen dus als betrouwbaar worden gezien. Van de vier grote magazijnen 
hebben Dchart en Hanbui de beste UP.  
 
Het valt op dat de UP op colliniveau (0,8) van Hanbui een stuk lager is dan de UP op 
orderregelniveau (1,32). Dit is volledig te verklaren door het proces voor het omgaan met 
exportzendingen. Doordat de vrachtwagens volledig volgeladen moeten vertrekken, omdat het 
anders te duur wordt om te transporteren, worden er expres laadlijsten opgebouwd die een te 
groot volume hebben voor de vrachtwagen. Hierdoor wordt verzekerd dat de vrachtwagen 
volledig vol wordt geladen. Een nadeel is dat er ook heel veel producten blijven staan met de 
scanafwijkcode “wagen vol”. Dit zijn altijd de producten van Hanbui of Dchart, omdat deze 
magazijnen in tegenstelling tot de andere magazijnen op het distributiecentrum zijn gevestigd, en 
de producten dus weer gemakkelijk kunnen worden teruggeplaatst naar hun oorspronkelijke 
locatie. Als deze “wagen vol”-codes met als reden exportzendingen weg worden gelaten, krijg je 
de UP’s voor de vier grootste magazijnen zoals in tabel 5.3 staan vermeld. 
 

Magazijn Uitleverperformance 
orderregelniveau 

Uitleverperformance 
colliniveau 

Dchart 1,32 1,16 
Texgp 0,51 0,34 
Hanbui 1,65 1,40 
Ensmag 0,89 0,55 

Tabel 5.3 Uitleverperformances zonder “wagen vol” door exportzendingen. 



  
 

 - 19 - 

Bijlagen 

Bijlage 5.4 Nulregels per scanafwijkcode 
 
Bij de verschillende drivers van de uitlevergraad, behoren verschillende scanafwijkingen 
(scanafwijkcodes). De opbouw van de drivers is: 
 
Nulregel Verkoop = Scanafwijkcodes met betrekking op sales desk / verkoop binnendienst 
  = Bijv.: wagen vol (510), blokkade verkoop (530) 
Nulregel Distributie   = Scanafwijkcodes met betrekking op fysieke distributie / magazijnen algemeen 
         = Bijv.: artikelen niet aanwezig (540), zonder etiket verzonden (360) 
Nulregel Mould            = scanafwijkcodes met betrekking op in Enschede geproduceerde kunststof artikelen  

            = Bijv.: artikelbarcode ontbreekt (320), onjuiste barcode (350) 
Nulregel Textiel          = Scanafwijkcodes met betrekking op artikelen uit de textielproductie  
   = Bijv.: artikelbarcode ontbreekt (320), onjuiste barcode (350) 
Nulregel Sourcing Unit   = Scanafwijkcodes met betrekking op inkoopartikelen (Non Resin Furniture) 
  = Bijv.: artikelbarcode ontbreekt (320), onjuiste barcode (350) 
 
Hieronder staan twee tabellen met daarin de scanafwijkcodes met de aantallen van 5 weken in 
december en januari. Er is hier gebruik gemaakt van de nulregel per artikelsoort (orderregel) zoals 
Hartman hem heeft berekend (zie tabel 5.1), en het aantal nulregels per colli (zie tabel 5.2). Een 
Hartman-nulregel bestaat gemiddeld uit 6 (=2940/494) artikelen. Deze opsplitsing is gemaakt om 
een aantal karakteristieken van de verschillende scanafwijkingen te verklaren. 
 

 

Tabel 5.1 Aantal nulregels van orderregels per afwijkcode 
 

Tabel 5.2 Aantal nulregels van colli’s per afwijkcode  
 

Week

Artikel 

niet 

aanwezig

Wagen 

vol

Artikel 

barcode 

onjuist

Artikel 

barcode 

ontbreekt

Zonder 

etiket 

verzonden

Geblokkeerd 

verkoop

Onjuiste 

verpakkings- 

eenheid

Artikel 

code 

onleesbaar

Artikel 

beschadigd

Verpakking 

beschadigd

Geblokkeerd 

door QQ

Totaal

11/17-12 22 18 32 4 0 1 2 0 0 0 1 80
4/7-1 3 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 16
8/14-1 14 24 29 6 5 0 3 4 0 0 0 85

15/21-1 50 11 53 17 18 5 6 0 2 1 0 163
22/27-1 85 8 51 3 2 0 1 0 0 0 0 150
Totaal 174 67 170 30 25 6 12 5 3 1 1 494

Bijdrage 35% 14% 34% 6% 5% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 100%

Week

Artikel niet 

aanwezig

Wagen 

vol

Artikel 

barcode 

onjuist

Artikel 

barcode 

ontbreekt

Zonder 

etiket 

verzonden

Geblokkeerd 

verkoop

Onjuiste 

verpakkings- 

eenheid

Artikel 

code 

onleesbaar

Artikel 

beschadigd

Verpakking 

beschadigd

Geblokkeerd 

door QQ

Totaal

11/17-12 154 265 156 7 0 1 3 0 0 0 1 587
4/7-1 12 145 73 0 0 0 0 1 1 0 0 232
8/14-1 35 136 142 6 7 0 3 6 0 0 0 335

15/21-1 371 285 172 64 15 25 10 0 2 1 0 945
22/28-1 607 24 178 25 6 0 1 0 0 0 0 841
Totaal 1179 855 721 102 28 26 17 7 3 1 1 2940

Bijdrage 40% 29% 25% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 100%
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Bijlage 5.5 De 3 scanafwijkingen met de grootste bijdragen aan de 
uitlevergraad 

 
Artikel is niet aanwezig 
Deze kunnen worden ingedeeld in 1) ruim van tevoren bekend en 2) bij order gereed maken 
bekend. Producten die niet op tijd zijn aangeleverd door de productie of de dochter-ondernemingen 
zorgen meestal voor de “artikelen niet aanwezig” die ruim van tevoren bekend zijn. Fouten in het 
voorraadsysteem (aantallen artikelen) en de aanlevering van andere magazijnen (niet op tijd) 
zorgen voor een groot deel van de “artikelen niet aanwezig” die niet van tevoren bekend zijn. Een 
groot deel van deze nulregels wordt verklaard door een klein aantal producten, die bij meerdere 
zendingen voor “artikel niet aanwezig” zorgen. Zo was het van tevoren bekend dat het artikel 
“Prestigepoot gr. Koppelstuk Natura” niet aanwezig was. Dit artikel zorgde in de week van 22 t/m 
28 januari voor 110 nulregels in 26 zendingen. 
 
Uit een vervolganalyse, van de scanafwijkingen van maart en april, bleek dat het percentage 
nulregels met als oorzaak “artikel niet aanwezig” was gedaald van 40% naar 36%.  
 
Artikelbarcode onjuist 
Deze scanafwijkcode is verdeeld over de nulregels Mould, Textiel en Sourcing Unit. Door het 
strakke “zwart-wit” beleid, worden vooral deze artikelen niet meer verzonden. Tijdens het proces 
van het opplakken van de barcodes zijn de verkeerde barcodes geplakt. Als belangrijkste oorzaak 
hiervoor kan de slechte controlemethoden worden genoemd.  
 
Uit een vervolganalyse, van de scanafwijkingen in maart en april, bleek dat het percentage 
nulregels met als oorzaak “artikelbarcode onjuist” is gedaald van 25% naar 13%. Als hoofdreden 
voor deze daling kan worden genoemd het er bij de productieafdeling op wijzen van het belang van 
een correcte barcode.  
 
Wagen vol 
De nulregel “wagen vol” kan door een aantal oorzaken worden verklaard. Ten eerste zijn er de 
kleine stukgoedzendingen die worden gepalletiseerd. Het aantal m³ van de artikelen past dan wel, 
maar omdat het op een pallet staat, is het benodigde aantal m³ groter dan gepland. Een tweede 
reden is simpelweg dat het aantal m³ op een laadlijst hoger is dan dat in de trailer past. Een derde 
reden is dat het volume van een artikel in het systeem kleiner is dan in werkelijkheid. Een vierde, 
en de meest belangrijke, reden is dat de wijze waarop men omgaat met exportzendingen het in de 
hand werkt, dat er wordt afgescand op “wagen vol”. De procedure is als volgt. Bij een trailer van 
63 m³ wordt een laadlijst gemaakt van 50 m³ die in zijn geheel wordt gescand. Vervolgens is er ook 
nog een laadlijst gemaakt van 13 m³ die al wel is gepickt maar nog niet is gescand. Er is dus geen 
buffer voor het onverwacht hoger uitvallen van het te verladen volume. Alles wat nog in de wagen 
past wordt gescand en geladen, en de rest wordt op “wagen vol” gescand. In 16 exportzendingen 
zorgde deze oorzaak voor 697 nulregels op colliniveau. Dit is 82% van alle nulregels met als reden 
“wagen vol”. Dchart nam 571 (=82%) en Hanbui nam 126 (=18%) van de nulregels voor zijn 
rekening. Bij magazijn Hanbui daalt hierdoor de uitleverperformance met 42 % van 1,4 naar 0,8. 
 
Uit een vervolganalyse, van de scanafwijkingen in maart en april, bleek dat al 97% van de 
scanafwijking “wagen vol” door exportzendingen was ontstaan. Hieruit bleek ook dat het 
percentage nulregels met als oorzaak “wagen vol” was gestegen van 29% naar 40 %. 
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Bijlage 5.6 Verzonden colli’s en orderregels 
 
 

Magazijn Week Totaal Bijdrage 
(%) 14 15 16 17 18 

Dchart 1976 2244 2217 2519 1638 10594 65,1% 
Texgp 657 594 764 659 418 3092 19,0% 
Hanbui 359 352 349 380 246 1686 10,4% 
Ensmag 139 135 117 99 61 551 3,4% 
Magalt 43 34 8 71 19 175 1,1% 
Import 50 29 17 41 12 149 0,9% 
Room 10 1 7 4 9 31 0,2% 

Dcheng 0 0 4 2 1 7 0,0% 
Totaal 3234 3389 3483 3775 2404 16285 100% 

Orderregels per magazijn 
 
 

Magazijn Week Totaal Bijdrage 
(%) 14 15 16 17 18 

Dchart 24944 25170 27304 36058 24519 137995 80,4% 
Texgp 1923 1666 3273 2342 1215 10419 6,1% 
Hanbui 2303 2533 1631 2904 1415 10786 6,3% 
Ensmag 507 473 1316 247 225 2768 1,6% 
Magalt 1616 507 30 1355 416 3924 2,3% 
Import 255 175 49 193 189 861 0,5% 
Room 97 8 52 47 41 245 0,1% 

Dcheng 0 250 2058 2068 294 4670 2,7% 
Totaal 31645 30782 35713 45214 28314 171668 100% 

Colli’s per magazijn 
 

Magazijn Colli’s per 
orderregel 

Dchart 13 
Texgp 3 
Hanbui 6 
Ensmag 5 
Magalt 22 
Import 6 
Room 8 

Dcheng 667 
Totaal 11 

Gemiddeld aantal colli’s per orderregel 
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Bijlage 5.7 Aantal nulregels per magazijn 
 

 
Week DCHART TEXGP HANBUI IMPORT ENSMAG ROOM Totaal 

11/17-12 39 25 13 2 0 1 80 
4/7-1 13 2 0 0 1 0 16 
8/14-1 45 34 5 0 1 0 85 
15/21-1 72 59 14 6 10 2 163 
22/27-1 76 56 7 5 6 0 150 
Totaal 245 176 39 13 18 3 494 

Bijdrage 49,6% 35,6% 7,9% 2,6% 3,6% 0,6% 100,0% 
Aantal orderregels die niet volledig zijn geleverd per magazijn 

 
Week DCHART TEXGP HANBUI IMPORT ENSMAG ROOM Totaal 

11/17-12 527 34 22 2 0 2 587 
4/7-1 229 2 0 0 1 0 232 

8/14-1 238 76 19 0 2 0 335 
15/21-1 486 131 170 74 58 26 945 
22/27-1 645 159 20 14 3 0 841 
Totaal 2125 402 231 90 64 28 2940 

Bijdrage 72,3% 13,7% 7,9% 3,1% 2,2% 1,0% 100,0% 
Aantal colli’s die niet zijn geleverd per magazijn 

 
Magazijn Colli’s per 

nulregel 
Dchart 9 
Texgp 2 
Hanbui 6 
Import 7 

Ensmag 4 
Room 9 
Totaal 6 

Colli’s per nulregel op orderregelniveau 
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Bijlage 5.8 Diepteonderzoek leverkwaliteit 
 
De leverkwaliteit wordt bepaald door het aantal klachten. Er is maximaal 1 klacht per zending 
per klant, dus maximaal 1 klacht per laadlijst. Het aantal klachten gedeeld door het aantal 
laadlijsten is de afwijking van een 100% leverkwaliteit (zie bijlage 3.1). Als men van tevoren 
weet dat een product niet kan worden geleverd dan leidt dit niet tot een manco (=fout in 
levering) maar alleen tot een verlaging van de uitlevergraad (zie 5.2.1 uitlevergraad). In bijlage 
3.2 is te zien dat de gemiddelde leverkwaliteit in januari en februari 94,9% was. In de maanden 
maart en april was deze reeds gemiddeld 96,1%, waardoor het gemiddelde voor 2001 (t/m april) 
is gestegen tot 95,8%. Hartman streeft naar een gemiddelde uitlevergraad van 98% per jaar.  
 
De mandex is een andere manier om de leverkwaliteit te bepalen. De mandex draagt formeel 
niet bij aan de Hartman-leverperformance. De mandex is een andere manier om de lever-
kwaliteit te bepalen. De mandex is het aantal fout geleverde orderregels. Hierdoor heeft het 
aantal fouten per klacht ook invloed op de leverkwaliteit, terwijl dit bij de leverkwaliteit zoals 
Hartman hem heeft berekend niet het geval is. 
 
Klachten, Manco’s en Mandex 
Een manco is een fout in de levering, betreffende het juiste aantal van het juiste artikel. Hierbij 
horen niet de manco’s die het gevolg zijn van het foutief invoeren van een order. Een klacht kan 
dus uit meerdere manco’s bestaan. In bijlage 5.9 staan alle klachten en manco’s per magazijn. 
Manco’s worden toegewezen aan een magazijn door middel van te kijken naar de laadlijst, 
waarop staat waar het betreffende artikel opgeslagen stond voor het orderpicken.  
 
De berekening voor het bepalen van de leverperformance (LP) per magazijn gaat in principe 
hetzelfde als bij de uitlevergraadperformance (UP). We delen het gemiddelde percentage 
orderregels door de bijdrage aan het totaal van alle manco’s. We gebruiken hier het percentage 
orderregels in plaats van het percentage colli’s, omdat manco’s per orderregel worden bepaald. 
Het resultaat staat in tabel 5.1. Wanneer een magazijn gemiddeld presteert dan is de LP gelijk 
aan 1. Een LP van 1/3 betekent bijvoorbeeld dat de prestatie van dat magazijn slechts 1/3 is ten 
opzichte van de gemiddelde prestatie. Een LP van 3 betekent bijvoorbeeld dat het magazijn 3 
keer zo goed presteert als het gemiddelde prestatieniveau. 
 

Magazijn Percentage 
orderregels (%) 

Bijdrage manco's 
(%) 

Leverkwaliteit 
performance 

Dchart 65,1 52,0 1,25 
Texgp / Ensmag 22,4 27,5 0,81 

Hanbui 10,4 9,7 1,07 
Magalt 1,1 2,4 0,46 
Overig 1,0 8,4 0,12 

Tabel 5.1 Vergelijking leverperformance per magazijn 
 
Net zoals bij de uitlevergraad zijn Dchart en Hanbui de best (boven gemiddeld) presterende 
magazijnen. Daarna komen de twee andere grote magazijnen Texgp en Ensmag. 
 
In bijlage 5.10 staan de percentages van het aantal klachten en manco’s per laadlijst. Deze 
gegevens zijn ook apart voor Dchart berekend, omdat bij 74% van alle laadlijsten producten van 
Dchart op de laadlijst staan. Voor de andere magazijnen was dit niet mogelijk, omdat onbekend 
was hoeveel laadlijsten er in de betreffende magazijnen gebruikt waren. In het jaar 99/00 bevatte 
6,4 % van alle laadlijsten een klacht. Elke klacht bevat gemiddeld 1,7 manco’s. Hartman heeft 
een Mandex (manco index= gemiddeld aantal klachten per laadlijst * gemiddeld aantal manco’s 
per klacht) van 10,9. De mandex van alleen het magazijn Dchart is 7,7. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de mandex van Dchart een stuk lager ligt, in verhouding tot de totale mandex 



  
 

 - 24 - 

Bijlagen 

(10,9), vanwege het geïntegreerde gebruik van scanners bij de afhandeling van de verlading. 
Hierdoor kunnen er minder fouten optreden. 
 
Om een beter beeld te krijgen, en uitschieters weg te filteren, zijn de gemiddelde aantallen 
manco’s per 4 weken berekend. De verkregen tabel van de “vierweken gemiddeldes”, staat in 
bijlage 5.11. In de grafiek in bijlage 5.12 staan de percentages klachten en manco’s alsmede het 
totaal aantal laadlijsten vermeld. Er vallen een drietal dingen op: 

1. De piek in het percentage klachten (12,9%) en manco’s (29,4%) rond eind december 
1999 begin januari 2000, terwijl er geen sprake is van een piek in het aantal laadlijsten. 
Dit komt zeer waarschijnlijk doordat er grotere orders zijn afgenomen. Dit komt doordat 
de afnemers die voor het eind van het kalanderjaar nog een bestelling plaatsten een 
korting op het aankoopbedrag kregen. Zo blijft het aantal laadlijsten gelijk, doch stijgt de 
omzet en de drukte van de verlading. De hoogte van het aantal manco’s kan voor een 
deel worden verklaard door het feit dat er hier nog geen gebruik werd gemaakt van 
scanners om de gerede orders te controleren. 

2. De piek in het percentage klachten (8,2%), manco’s (14,6%) en het aantal laadlijsten 
rond eind april 2000. Deze piek ligt midden in het hoogseizoen. Het blijkt dat door de 
drukte van de verlading er in verhouding meer fouten worden gemaakt. Deze tweede 
piek is in verhouding tot de eerste waarschijnlijk een stuk kleiner (-50% qua manco’s) 
doordat er nu wel gebruik wordt gemaakt van scanners voor het controleren van de 
gerede orders. Deze gedachte wordt bevestigd doordat de percentages klachten en 
manco’s van Dchart, vanaf februari, toen de scanners in gebruik werden genomen, een 
stuk lager liggen dan de totale percentages klachten en manco’s. Deze percentages waren 
voor februari nog nagenoeg gelijk. 

3. Het aantal manco’s per klacht ligt in de rustige maanden juli, augustus en september 
tussen de 1 en de 1,4. De rest van het jaar schommelt deze tussen de 1,5 en 2,3 manco’s 
per klacht. 

 
In de tabel in bijlage 5.13 zijn de 903 klachten van augustus 1999 t/m juli 2000 opgedeeld naar 
de reden van de klacht. De 2 grootste redenen van een klacht zijn “te weinig geleverd” (65,6%) 
en “overlevering” (teveel geleverd) (22,5%). 
 
Nu men sinds eind vorig jaar de scanafwijkcodes bijhoudt weet men van tevoren dat producten 
niet kunnen worden geleverd. Deze tellen dan ook niet meer mee als klacht en manco. Naar 
verwachting zal het aantal klachten en manco’s dan ook kleiner zijn, maar is dit ten koste 
gegaan van de uitlevergraad. In tabel 5.2 staan de aantallen klachten van januari t/m april van 
2000 en 2001. Het percentage klachten in de eerste vier maanden van 2001 is gemiddeld 41% 
lager dan in 2000. Maar het is niet met zekerheid te zeggen dat de uitlevergraad hierdoor naar 
beneden is gegaan omdat er geen cijfers van de uitlevergraad van 2000 bekend zijn.  

Tabel 5.2 Percentage klachten eerste 4 maanden 2001 t.o.v. 2000 

Week
Laadlijsten 
2001

Klachten 
2001

Percentage 
klachten

Laadlijsten 
2000

Klachten 
2000

Percentage 
klachten

2 133 4 3,0 177 26 14,7
3 207 10 4,8 215 24 11,2
4 209 21 10,0 276 16 5,8
5 280 12 4,3 255 27 10,6
6 onbekend onb. onb. onb. onb. onb.
7 289 20 6,9 361 20 5,5
8 260 18 6,9 461 22 4,8
9 386 19 4,9 422 33 7,8

10 350 21 6,0 332 20 6,0
11 371 17 4,6 348 20 5,7
12 470 11 2,3 402 15 3,7
13 412 17 4,1 457 23 5,0
14 446 22 4,9 401 47 11,7
15 461 8 1,7 559 45 8,1
16 474 13 2,7 603 63 10,4

Totaal 4748 213 4,5 5269 401 7,6
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Bijlage 5.9 Manco’s en Klachten per magazijn 
  

Week 
Klachten Manco's 

Totaal Dchart Totaal  Dchart      Hanbui Texgp/ 
Ensmag Magalt  Overig 

31 9 4 11 6 2 2 0 1 
32 7 5 12 6 2 4 0 0 
33 3 2 5 2 2 0 1 0 
34 4 2 5 2 0 3 0 0 
35 5 3 7 4 1 0 0 2 
36 1 1 1 1 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 1 0 1 0 0 1 0 0 
39 2 2 3 2 1 0 0 0 
40 1 1 1 1 0 0 0 0 
41 4 3 5 4 0 0 0 1 
42 2 2 3 3 0 0 0 0 
43 1 1 1 1 0 0 0 0 
44 2 2 3 3 0 0 0 0 
45 5 5 8 8 0 0 0 0 
46 6 5 16 14 0 2 0 0 
47 4 4 9 8 0 0 0 1 
48 13 13 19 15 0 4 0 0 
49 14 7 16 7 2 2 0 5 
50 22 18 45 30 2 12 0 1 
51 7 5 13 10 0 0 0 3 
52 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 13 12 25 21 2 1 0 1 
2 26 19 67 48 8 8 0 3 
3 24 17 48 28 1 19 0 0 
4 16 13 24 15 1 7 1 0 
5 27 23 44 32 2 9 1 0 
6 30 18 63 38 11 9 3 2 
7 20 11 35 20 9 4 0 2 
8 22 10 38 15 6 14 0 3 
9 33 14 47 20 11 10 0 6 

10 20 8 27 11 1 9 0 6 
11 20 12 27 17 0 5 0 5 
12 15 2 30 8 2 16 0 4 
13 23 7 41 14 8 11 0 8 
14 47 27 68 42 5 14 4 3 
15 45 26 98 45 4 38 9 2 
16 63 31 100 55 2 34 0 9 
17 40 25 58 33 5 15 1 4 
18 33 17 67 27 6 32 2 0 
19 49 28 100 44 18 34 2 2 
20 33 19 62 30 3 25 0 4 
21 52 27 90 39 7 33 3 8 
22 25 9 32 11 4 4 5 8 
23 17 7 37 20 7 5 1 4 
24 18 5 38 12 3 16 2 5 
25 20 12 25 12 4 6 1 2 
26 20 7 24 8 6 6 0 4 
27 14 2 14 2 0 4 0 8 
28 17 4 18 4 0 2 1 11 
29 8 3 8 3 1 3 0 1 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. 903 500 1539 801 149 423 37 129 
Bijdrage 100% 55% 100% 52% 10% 27% 2% 8% 
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Bijlage 5.10 Percentage klachten en manco’s per week 
 

Week 

Totaal van alle magazijnen Alleen magazijn Dchart 

Laad- 
lijsten 
Totaal 

Klachten 
Totaal 

Manco's 
Totaal 

Manco's 
per 

Klacht 

Perc. 
klachten 

per 
laadlijst 

Perc. 
manco's 

per 
laadlijst 

Laad- 
lijsten 
met 

Dchart 

Perc. 
laad- 
lijsten 
met 

Dchart 

Klachten 
Dchart 

Manco's 
Dchart 

Manco's 
per 

Klacht 

Perc. 
klachten 

per 
laadlijst 

Perc. 
manco's 

 Per 
 laadlijst 

199931 301 9 11 1,2 3 4 212 70 4 6 1,5 2 3 
199932 174 7 12 1,7 4 7 120 69 5 6 1,2 4 5 
199933 180 3 5 1,7 2 3 129 72 2 2 1 2 2 
199934 141 4 5 1,3 3 4 108 77 2 2 1 2 2 
199935 87 5 7 1,4 6 8 64 74 3 4 1,3 5 6 
199936 65 1 1 1 2 2 44 68 1 1 1 2 2 
199937 106 0 0 0 1 1 90 85 0 0 0 0 0 
199938 60 1 1 1 3 5 51 85 0 0 0 0 4 
199939 73 2 3 1,5 1 1 43 59 2 2 1 5 2 
199940 55 1 1 1 7 9 31 56 1 1 1 3 13 
199941 64 4 5 1,3 3 5 46 72 3 4 1,3 7 7 
199942 70 2 3 1,5 1 1 53 76 2 3 1,5 4 2 
199943 31 1 1 1 3 3 28 90 1 1 1 4 4 
199944 42 2 3 1,5 5 7 34 81 2 3 1,5 6 9 
199945 59 5 8 1,6 8 14 49 83 5 8 1,6 10 16 
199946 86 6 16 2,7 7 19 62 72 5 14 2,8 8 23 
199947 72 4 9 2,3 6 13 61 85 4 8 2 7 13 
199948 112 13 19 1,5 12 17 84 75 13 15 1,2 15 18 
199949 125 14 16 1,1 11 13 101 81 7 7 1 7 7 
199950 186 22 45 2 12 24 160 86 18 30 1,7 11 19 
199951 24 7 13 1,9 29 54 5 21 5 10 2 100 200 
199952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200001 156 13 25 1,9 8 16 137 88 12 21 1,8 9 15 
200002 177 26 67 2,6 15 38 148 84 19 48 2,5 13 32 
200003 215 24 48 2 11 22 174 81 17 28 1,6 10 16 
200004 276 16 24 1,5 6 9 218 79 13 15 1,2 6 7 
200005 255 27 44 1,6 11 17 211 83 23 32 1,4 11 15 
200006 231 30 63 2,1 13 27 196 85 18 38 2,1 9 19 
200007 361 20 35 1,8 6 10 276 76 11 20 1,8 4 7 
200008 461 22 38 1,7 5 8 283 61 10 15 1,5 4 5 
200009 422 33 47 1,4 8 11 256 61 14 20 1,4 5 8 
200010 332 20 27 1,4 6 8 245 74 8 11 1,4 3 4 
200011 348 20 27 1,4 6 8 264 76 12 17 1,4 5 6 
200012 402 15 30 2 4 7 307 76 2 8 4 1 3 
200013 457 23 41 1,8 5 9 354 77 7 14 2 2 4 
200014 401 47 68 1,4 12 17 321 80 27 42 1,6 8 13 
200015 559 45 98 2,2 8 18 411 74 26 45 1,7 6 11 
200016 603 63 100 1,6 10 17 382 63 31 55 1,8 8 14 
200017 509 40 58 1,5 8 11 370 73 25 33 1,3 7 9 
200018 538 33 67 2 6 12 375 70 17 27 1,6 5 7 
200019 701 49 100 2 7 14 545 78 28 44 1,6 5 8 
200020 616 33 62 1,9 5 10 481 78 19 30 1,6 4 6 
200021 740 52 90 1,7 7 12 607 82 27 39 1,4 4 6 
200022 388 25 32 1,3 6 8 282 73 9 11 1,2 3 4 
200023 407 17 37 2,2 4 9 327 80 7 20 2,9 2 6 
200024 348 18 38 2,1 5 11 279 80 5 12 2,4 2 4 
200025 453 20 25 1,3 4 6 328 72 12 12 1 4 4 
200026 455 19 23 1,2 4 5 325 71 7 8 1,1 2 2 
200027 331 15 15 1 5 5 240 73 2 2 1 1 1 
200028 345 17 18 1,1 5 5 252 73 4 4 1 2 2 
200029 276 8 8 1 3 3 145 53 3 3 1 2 2 
200030 190 0 0 0 0 0 105 55 0 0 0 0 0 
Totaal 14066 903 1539 1,7 6,4 10,9 10419 74 500 801 1,6 4,8 7,7 



   
 

 

 Totaal van alle magazijnen Alleen magazijn Dchart 

Week Laadlijsten 
Totaal 

Klachten 
Totaal 

Manco's 
Totaal 

Manco's 
per 

klacht 

Percentage 
klachten per 

laadlijst 

Percentage 
manco's per 

laadlijst 

Laadlijsten 
met Dchart 

Percentage 
laadlijsten 
met Dchart 

Klachten 
Dchart 

Manco's 
Dchart 

Manco's 
per klacht 

Percentage 
klachten per 

laadlijst 

Percentage 
manco's per 

laadlijst 
31/34 199 6 8 1,4 2,9 4,1 142 71 3 4 1,2 2,3 2,8 
35/38 80 2 2 1,3 2,2 2,8 62 78 1 1 1,3 1,6 2 
39/42 66 2 3 1,3 3,4 4,6 43 66 2 3 1,3 4,6 5,8 
43/46 55 4 7 2 6,4 12,8 43 79 3 7 2 7,5 15 
47/50 124 13 22 1,7 10,7 18 102 82 11 15 1,4 10,3 14,8 
51/2 89 12 26 2,3 12,9 29,4 73 81 9 20 2,2 12,4 27,2 
3/6 244 24 45 1,8 9,9 18,3 200 82 18 28 1,6 8,9 14,1 

7/10 394 24 37 1,5 6 9,3 265 67 11 17 1,5 4,1 6,2 
11/14 402 26 42 1,6 6,5 10,3 312 77 12 20 1,7 3,9 6,5 
15/18 552 45 81 1,8 8,2 14,6 385 70 25 40 1,6 6,4 10,4 
19/22 611 40 71 1,8 6,5 11,6 479 78 21 31 1,5 4,3 6,5 
23/26 416 19 31 1,7 4,4 7,4 315 76 8 13 1,7 2,5 4,1 
27/30 286 10 10 1 3,5 3,6 186 65 2 2 1 1,2 1,2 
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Bijlage 5.12 Grafiek percentages klachten en manco’s (4 weken gemiddelde) 
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Bijlage 5.13 Reden van klachten 1999/2000 
 

Code Aantal Omschrijving Totaal 
M 564 te weinig geleverd 670 
O 142 overbevinding 230 
R 47 retour om welke reden dan ook (o of s) 50 
V 26 artikelen verwisseld  44 
B of S 15 beschadigd  28 
m/o 76   1022 
m/v 9    
m/b of m/s 7    
m/r 2    
m/o/v 7    
m/o/b of m/o/s 3    
m/v/b 2    
o/r 1    
o/s 1    
Totaal 902    

Tabel 5.11 Reden van klachten 1999/2000 
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Bijlage 5.14  Diepteonderzoek voorraadverschillen 
 
Het domein van dit onderzoek is de fysieke distributie en dus is er eerst gekeken naar de 
voorraadverschillen bij Gereed Product. De voorraadverschillen zijn allemaal berekend aan 
de hand van het inventarisatieverslag van de inventarisatie van juli 2000. De 
voorraadverschillen zijn dus allemaal totstandgekomen vanaf de vorige inventarisatie, 
namelijk die van december 1999. Om een exact beeld te krijgen van de voorraadverschillen 
gedurende het gehele jaar zouden ook de inventarisatieverslagen van december moeten 
worden geanalyseerd. Vanwege de relatief korte onderzoeksperiode en de relatief lage 
verwachte voorraadverschillen voor die periode is dit hier niet gedaan. Ik verwacht dat de 
voorraadverschillen gedurende de periode juli 1999 t/m december 1999 20 á 30 % zullen zijn 
ten opzichte van de periode januari 2000 t/m juli 2000. Ik verwacht dat deze voorraad-
verschillen veel lager zullen zijn omdat deze periode in het laagseizoen valt, waarin er veel 
minder goederen van voorraadlocaties veranderen, omdat er veel minder goederen worden 
verkocht. Hierdoor is de kans op verkeerde voorraadgegevens veel kleiner. Het aantal 
zendingen in de tweede helft van 1999 bedroeg 20% t.o.v de eerste helft van 2000. Sinds juli 
2000 zijn er een groot aantal kleinere magazijnen gesloten, maar de 7 magazijnen die 
verantwoordelijk zijn voor 95% van de opslag van het gereed product en voor 89% van het 
voorraadverschil van het gereed product worden nog steeds gebruikt. De huidige situatie kan 
dus nog goed met de geanalyseerde situatie worden vergeleken. 
 
Omdat ik de resultaten van de analyse van het gereed product zodanig vond, is daarna ook 
nog gekeken naar de voorraadverschillen bij Alle Producten. Voor de berekeningen van 
“Alle Producten” zijn alleen de producten gebruikt met een kostprijs hoger dan fl.1,00. Dit is 
omdat de bestanden anders te groot werden om deze per e-mail te kunnen versturen. De 
uitkomsten van het onderzoek naar de voorraadverschillen van Alle Producten zijn geplaatst 
in de bijlagen 5.19 en 5.20. 
 
Nadat er eerst een totaaloverzicht is gemaakt van de totale voorraadcijfers (zie tabel 5.1) is er 
ook een tabel gemaakt van de voorraadverschillen per magazijn en hun bijdrage aan het totale 
voorraadverschil (zie bijlage 5.17).  
 
De systeemvoorraad is de voorraad volgens het AS400 systeem op het moment van de 
inventarisatie van juli 2000. De getelde voorraad is de voorraad zoals die tijdens de 
inventarisatie van juli 2000 geteld is. 
 
 
Voorraadverschillen bij Gereed Product 
Ik heb bij het berekenen van de voorraadverschillen onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende voorraadverschillen. Een gesimplificeerd voorbeeld hiervan staat in figuur 5.1. 
 

Artikel Status Magazijn Voorraadverschil TVV TAVVasm TAVVa 
A 1 DCHART 2 2 2 2 
B 1 IMPORT -2 -2 2 1 B 1 DCHART 3 3 3 
C 100 DCHART 1 -1 1 

2 C 1 HANBUI 3 -3 3 
C 1 MOULD -2 2 2 

Totaal voorraadverschil 1 13 5 
Figuur 5.1  Voorbeeld van verschillende soorten voorraadverschillen 

 
 



   
 

- 31 - 

Bijlagen 

Er is onderscheid gemaakt tussen het totale voorraadverschil (TVV) en het totaal van de 
absolute voorraadverschillen (TAVVasm). Door van elk voorraadverschil op artikel-, 
status- (001 (actief), 002 (remplace), 003 (monsters), 004 (reparatie) en 100 (quarantaine)) en 
magazijnniveau (bijv: dchart, hanbui, ensmag, magalt, texgp, import en impobi) de absolute 
waarde te nemen en deze vervolgens op te tellen (zie figuur 5.1) krijgt men het TAVVasm. 
Hierdoor krijgt men een beter beeld van de “werkelijke” voorraadverschillen en het 
functioneren van het voorraadbeheersingssysteem. Dit in tegenstelling tot de gewone TVV 
waarbij positieve en negatieve voorraadverschillen van dezelfde en verschillende artikelen 
onterecht tegen elkaar worden weggestreept (zie figuur 5.1). De TVV wordt normaal 
gesproken gebruikt voor het wijzigen van de voorraad op de jaarbalans.  
 
Voor het bepalen van de effectiviteit van het voorraadbeheersingssysteem, en daarmee 
indirect het functioneren van de gehele fysieke distributie, kan een positief verschil van het 
ene artikel niet worden weggestreept tegen een negatief verschil van een compleet ander 
artikel. Ook positieve en negatieve verschillen van een zelfde artikel, doch met een andere 
status en/of op voorraad in een ander magazijn, kunnen niet zomaar tegen elkaar worden 
weggestreept, omdat deze verschillen een goed beeld geven van de fouten die zijn opgetreden 
bij de voorraadverplaatsingen en de voorraadadministratie.  
 
Artikelen die, volgens de systeemvoorraad ten opzichte van de getelde voorraad, een 
verkeerde status hebben, of zijn geboekt op een verkeerd magazijn, hebben een aantal 
nadelige effecten. Ten eerste is er het nadelige effect van de extra tijd, en dus geld, dat het 
zoeken naar artikelen met zich meebrengt. En een tweede belangrijk nadeel is een gevolg van 
dat de orders worden geboekt aan de hand van deze voorraadgegevens. Slechts artikelen met 
een bepaalde status (001) en opgeslagen in bepaalde magazijnen (Dchart, Hanbui, Dcheng, 
Texgp, Ensmag (indirect), Texinc (indirect), Import (indirect) en Room (indirect)) kunnen 
door de afdeling verkoop worden toegewezen aan een order. Dus als deze voorraadgegevens 
(status en magazijn) niet kloppen, dan kunnen er geplande orders niet worden uitgevoerd, en 
afgeblazen orders hadden juist wel kunnen worden uitgevoerd. Om een idee te krijgen van de 
bijdrage van de verschillen, als gevolg van fouten in status en magazijn, aan het totale 
absolute voorraadverschil, zijn deze verschillen er uitgefilterd. Het resultaat is dat je een totaal 
absoluut voorraadverschil krijgt dat alleen is gebaseerd op verschillen op artikelniveau en niet 
meer op status- en magazijnniveau. Dit wordt hier de TAVVa genoemd (zie figuur 5.1).  
 
Een aantal duidelijke voorbeelden van voorraadverschillen die het gevolg zijn van een 
foutieve administratieve afhandeling van een voorraadverplaatsing of een foutieve fysieke 
voorraadverplaatsing staan in bijlage 5.15.  
 
In bijlage 5.16 staan ook nog een aantal voorbeelden van voorraadverschillen die 
waarschijnlijk zijn opgetreden omdat er een fout is gemaakt bij het invoeren van de 
codenummers. Als dit niet zo zou zijn, dan zouden deze voorraadverschillen wel heel 
toevallig zoveel op elkaar lijken.  
 
Er is telkens onderscheid gemaakt in voorraden in geld en in aantallen omdat de uitkomsten 
van deze twee nogal eens willen verschillen. En als laatste is er onderscheid gemaakt in 
voorraadverschillen t.o.v. de systeemvoorraad (snapshot) en t.o.v de getelde voorraad. De 
verschillen tussen deze twee kunnen zodadelijk bij de vergelijking tussen de verschillende 
magazijnen een handje helpen bij het verklaren van de voorraadverschillen. 
 
 
 



   
 

- 32 - 

Bijlagen 

Omschrijving Artikel-, status- en 
magazijnniveau (TAVVasm) Artikelniveau (TAVVa) Verschil 

Totaal aantal voorraden 3144 2168 -31,00% 
Totaal aantal voorraadverschillen 2525 1739 -31,10% 
Totaal voorraadverschil (stuks) -15180  
Totaal absolute voorraadverschillen (stuks) 163140 105422 -35,40% 
Totaal voorraadverschil (geld) fl. – 426.154  
Totaal absolute voorraadverschillen (geld) fl. 5.299.199 fl. 2.821.020 -46,80% 
Totale systeemvoorraad (stuks) 660009  
Totale systeemvoorraad (geld) Fl. 21.343.198  
Verschilpercentage aantallen t.o.v. systeemvoorraad 24,70% 16,00% -35,40% 
Verschilpercentage geld t.o.v. systeemvoorraad 24,80% 13,20% -46,80% 
Totale getelde voorraad (stuks) 644829  
Totale getelde voorraad (geld) Fl. 20.917.043  
Verschilpercentage aantallen t.o.v. getelde voorraad 25,30% 16,30% -35,40% 
Verschilpercentage geld t.o.v. getelde voorraad 25,30% 13,50% -46,80% 

Tabel 5.1  Totaaloverzicht voorraadverschillen Gereed Product 
 

 
Om nu te kijken naar de bijdrage van de verschillende magazijnen aan het TAVV is er een 
tabel (zie bijlage 5.17) samengesteld. Als eerste is er gekeken naar de bijdrage van de 
verschillende magazijnen aan de opslag van Gereed Product. Ook hier is er telkens 
onderscheid gemaakt tussen verschillen in aantal en verschillen in geld en tussen getelde 
voorraad en systeemvoorraad (snapshot). Het voordeel van het onderscheid maken tussen 
getelde en systeemvoorraad komt hier tot zijn recht. Significante verschillen tussen deze twee 
kunnen duiden op grote problemen bij het inventariseren.  
 
Om sommige procentuele voorraadverschillen te verklaren bleek het gemakkelijk om ook 
kolommen toe te voegen met daarin de negatieve systeemvoorraden en het aantal ongetelde 
artikelsoorten. De uitleg van mogelijke oorzaken van de voorraadverschillen per magazijn 
staan in bijlage 5.18. 
 
Net zoals bij de leverkwaliteit en de uitlevergraad is er gekeken hoe de verschillende 
magazijnen onderling presteren. Bij de voorraadverschillen is dit gedaan door het gemiddelde 
percentage verzonden colli’s te delen door de bijdrage aan het TAVV in aantallen. De 
verkregen voorraadperformances (VP) staan in tabel 5.2.  
 

Magazijn Percentage verzonden 
colli's 

Bijdrage aan 
TAVV (aantal) Voorraadperformance 

Dchart 80,4 23,2 3,47 
Texgp 6,1 18,7 0,33 
Hanbui 6,3 33,1 0,19 
Ensmag 1,6 5 0,32 
Magalt 2,3 7,1 0,32 
Import 0,5 13 0,04 
Totaal 100% 100% 1 

Tabel 5.2 Voorraadperformance per magazijn 
 

Dchart heeft veruit de beste voorraadgegevens. Wat opvalt is dat Hanbui de laagste 
performance van de 4 grote magazijnen heeft, terwijl Hanbui bij de andere symptomen altijd 
bij de beste 2 zit. 

Samengevat: Hartman heeft voor het gereed product in een half jaar (december 1999 t/m 
juli 2000) een administratief voorraadverschil gecreëerd van +/- 25% t.o.v. de getelde en 
systeemvoorraad. Dit komt overeen met fl. 5,3 miljoen. Het wel fysiek aanwezig zijn van 
de producten doch met een andere status of op een andere fysieke locatie zorgt voor bijna 
de helft (46,8%) van het administratieve voorraadverschil in geld, en voor ruim een derde 
(35,4 %) van het administratieve voorraadverschil in aantallen.  
 



 

 

Magazijn Vtp Artikel Omschrijving Kleur Eh Snapshot Geteld  Kostprijs  Verschil Kosten 
           
IMPORT 001 62210028 DA VINCI STAPELSTOEL 28 ST 731 344         150,74  -387 -58.336,38  
IMPOBI 100 62210028 DA VINCI STAPELSTOEL 28 ST 63 0         150,74  -63 -9.496,62  
REMMON 003 62210028 DA VINCI STAPELSTOEL 28 ST 23 3         150,74  -20 -3.014,80  
IMPORT 100 62210028 DA VINCI STAPELSTOEL 28 ST 108 221         150,74  113 17.033,62  
DCHART 001 62210028 DA VINCI STAPELSTOEL 28 ST 693 992         150,74  299 45.071,26  
           
DCHART 001 62260028 DA VINCI TAFEL OVAAL + GLAS 28 ST 371 37         252,44  -334 -84.314,96  
IMPOBI 100 62260028 DA VINCI TAFEL OVAAL + GLAS 28 ST 40 0         252,44  -40 -10.097,60  
IMPORT 100 62260028 DA VINCI TAFEL OVAAL + GLAS 28 ST 0 42         252,44  42 10.602,48  
IMPORT 001 62260028 DA VINCI TAFEL OVAAL + GLAS 28 ST 276 607         252,44  331 83.557,64  
           
TEXGP 001 34205201 KUSSEN HOOG A201/00 - 205   ST 5730 693            9,31  -5037 -46.894,47  
IMPORT 001 34205201 KUSSEN HOOG A201/00 - 205   ST 0 5032            9,31  5032 46.847,92  
           
IMPOBI 100 62110020 QUEENS LIGBED 20 ST 448 0         309,97  -448 -138.866,56  
IMPORT 100 62110020 QUEENS LIGBED 20 ST 61 436         309,97  375 116.238,75  
           
HANBUI 100 00049531 SAVANNAH CLUB 31 ST 70 0          49,42  -70 -3.459,40  
DCHART 001 00049531 SAVANNAH CLUB 31 ST 0 71          49,42  71 3.508,82  
           
TEXGP 001 14900189 STANDENSTOEL KUSSEN   ST 405 0          28,59  -405 -11.578,95  
METGP 001 14900189 STANDENSTOEL KUSSEN   ST 0 405          28,59  405 11.578,95  
           
IMPOBI 100 62090020 STAPELSTOEL LORD 20 ST 637 0          98,18  -637 -62.540,66  
IMPORT 100 62090020 STAPELSTOEL LORD 20 ST 114 28          98,18  -86 -8.443,48  
IMPORT 001 62090020 STAPELSTOEL LORD 20 ST 966 1530          98,18  564 55.373,52  
           
IMPORT 001 53064060 UMBRELLA ROND 3,3 M. M1 ST 422 0         131,72  -422 -55.585,84  
ENSMAG 001 53064060 UMBRELLA ROND 3,3 M. M1 ST 9 439         131,72  430 56.639,60  
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ijlage 5.15 V
oorbeelden van voorraadverschillen door foutief  

                     adm
inistratief uitgevoerde voorraadverplaatsingen 

-33- 



 

 

 
 

Magazijn Vtp Artikel Omschrijving Kleur Eh Snapshot Geteld  Kostprijs  Verschil Kosten 
           
IMPORT 001 00081953 3 MTR.POLYESTER ZIJW.+ VENSTER   ST 44 241          16,38  197 3.226,86  
IMPORT 001 00081983 3 MTR.POLYESTER ZIJW.+ VENSTER   ST 215 6          16,38  -209 -3.423,42  
           
DCHART 001 53903000 ASHLEY KLAPSTOEL M. ARML. FSC M1 ST 124 276         140,60  152 21.371,20  
DCHART 001 53003000 ASHLEY KLAPSTOEL MET ARMLEGGER M1 ST 1842 1648         140,60  -194 -27.276,40  
           
HANBUI 001 00043303 COMET 03 ST 6057 7140            6,78  1083 7.342,74  
HANBUI 001 00043103 COMET HOOG 03 ST 1082 0            6,77  -1082 -7.325,14  
           
DCHART 001 62230028 DA VINCI HOCKER 28 ST 21 405          81,76  384 31.395,84  
IMPORT 001 62210028 DA VINCI STAPELSTOEL 28 ST 731 344         150,74  -387 -58.336,38  
           
TEXINC 001 34900057 HOCKERKUSSEN  A191/99-240  ICH   ST 40 0            5,20  -40 -208,00  
TEXINC 001 14900057 HOCKER KUSSEN -           OTTO   ST 0 40          14,51  40 580,40  
           
DCHART 001 00051326 MASTER CLUB SL 26 ST 585 1322          23,66  737 17.437,42  
DCHART 001 00051349 MASTER CLUB SL 49 ST 841 63          23,64  -778 -18.391,92  
           
DCHART 001 11641006 PREST.POOT OCTAGON/R.120 MARON 06 ST 1021 420          27,48  -601 -16.515,48  
DCHART 001 11621006 PRESTIGEPOOT KL.KOPPELST.MARON 06 ST 650 1214          24,62  564 13.885,68  
           
TEXGP 001 14900173 ST.STOELKUSSEN PATIO H108/99   ST 495 0          10,98  -495 -5.435,10  
TEXGP 001 14900172 ST.STOELKUSSEN PATIO H109/99   ST 58 523          15,52  465 7.216,80  
           
TEXGP 001 14900187 ST.STOELKUSSEN S143/95   ST 410 0            9,40  -410 -3.854,00  
TEXGP 001 34900187 BEDKUSSEN H038/95         BOFI   ST 0 414          30,95  414 12.813,30  
           
ENSMAG 001 00049309 WINDSOR CLUB 09 ST 72 0          16,76  -72 -1.206,72  
ENSMAG 001 00049349 WINDSOR CLUB 49 ST -72 0          15,31  72 1.102,32  
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Magazijn Aantal 
artikel- 
soorten 

Procentuele 
bijdrage aan 
totaal geteld 

Procentuele 
bijdrage aan 

totaal snapshot 

Procentuele 
bijdrage aan 

totaal verschil 

Negatieve 
systeem 

voorraden 

Getelde 
artikelen is 
gelijk aan 0 

Procentuele 
afwijking t.o.v. 

geteld 

Procentuele 
afwijking t.o.v. 

snaphot 
  Aantal Geld Aantal Geld Aantal Geld Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal  Geld Aantal  Geld 
IMPOBI 34 0,0 0,0  0,4  2,5  1,7 10,2 0 0,0 34 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
REPRET 58 0,0 0,0  0,5  0,2  2,1 0,7 0 0,0 58 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
TEXGPA 20 0,0 0,0  0,4  0,1  1,7 0,5 3 15,0 20 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 101,1 101,1 
DCHENG 1 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0 0,0 1 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
JYSK 2 0,0 0,0  0,0  0,0  0,2 0,0 0 0,0 2 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
TRCP 1 0,0 0,0  -0,0  -0,0  0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! -100,0 -100,0 
REMMMON (rem) 33 0,1 0,0  0,1  -0,0  0,0 0,1 15 45,5 15 45,5 6,3 172,0 6,8 -238,8 
KUGSHF 12 0,0 0,0  -0,0  -0,0  0,1 0,1 3 25,0 9 75,0 334,5 130,1 -312,9 -1138,0 
METGP 25 0,1 0,1  0,1  0,2  0,8 0,9 0 0,0 24 96,0 308,1 423,3 148,0 130,9 
TEXWERK 10 0,0 0,1  0,0  0,1  0,1 0,1 0 0,0 7 70,0 320,8 21,7 87,8 19,9 
TEXINC 139 0,2 0,2  0,1  0,1  1,1 0,7 1 0,7 57 41,0 117,8 108,4 226,7 164,1 
MESH01 18 0,1 0,5  0,1  0,3  0,2 1,2 0 0,0 14 77,8 54,9 60,9 84,4 106,0 
MLSP01/04 2 0,8 0,8  0,9  0,9  2,0 2,1 0 0,0 0 0,0 68,8 68,4 55,6 54,7 
MOULD 15 1,4 0,9  1,3  0,7  0,7 0,8 7 46,7 8 53,3 11,5 22,6 12,8 28,8 
HSMESH 79 2,0 1,1  1,5  0,9  2,5 1,5 0 0,0 1 1,3 31,9 34,3 40,5 42,3 
REMMON (mon) 493 1,2 1,1  1,3  1,4  2,2 2,4 3 0,6 225 45,6 46,4 53,5 40,9 42,8 
MAGALT 236 3,7 3,7  3,9  3,6  6,0 2,5 0 0,0 20 8,5 41,3 16,8 38,3 17,3 
ENSMAG 83 2,4 3,9  1,8  3,1  4,2 4,2 4 4,8 15 18,1 44,1 27,0 56,8 33,2 
TEXGP 953 13,7 9,7  14,7  9,6  15,8 8,3 13 1,4 136 14,3 29,2 21,7 26,7 21,5 
IMPORT 193 6,1 12,7  4,2  11,2  11,0 17,8 3 1,6 48 24,9 45,5 35,5 65,2 39,3 
HANBUI 209 40,3 16,6  42,4  17,6  28,0 12,0 1 0,5 46 22,0 17,6 18,3 16,3 16,9 
DCHART 528 28,0 48,6  26,3  47,5  19,6 33,8 2 0,4 77 14,6 17,7 17,6 18,4 17,7 
Totaal 3144 100 100 100 100 100 100 56 1,8 818 26,0 25,3 25,3 24,7 24,8 
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Bijlage 5.18   Oorzaken van voorraadverschillen per magazijn 
 
IMPOBI: Waarschijnlijk is het hele magazijn niet geïnventariseerd. Dit zorgt voor een 10,2% 

bijdrage aan het totale absolute voorraadverschil. Volgens het systeem moesten er toch 
redelijk wat goederen liggen (2,5% van totale systeemvoorraad). Als we de totale 
procentuele voorraadafwijking in geld hier voor corrigeren, rekening houdend met de 
verwachte systeemvoorraad, dan zal de totale absolute voorraadafwijking in geld met 
7,8 % (=10,2-2,5) verminderen, tot 23,3% (=0,922*25,3). 

REPRET:  Hier geld hetzelfde als bij Impobi. Waarschijnlijk is het hele magazijn niet 
geïnventariseerd. Doch is de invloed op de totale procentuele voorraadafwijking in 
geld een stuk minder omdat Repret slechts 0,7 % bijdraagt aan de totale absolute 
voorraadafwijking. 

TEXGPA: Dit magazijn wordt reeds niet meer gebruikt. Ten tijde van de inventarisatie bestond 
Texgpa dan waarschijnlijk alleen nog maar administratief en waren er geen fysieke 
voorraden meer aanwezig of men heeft dit magazijn niet geïnventariseerd. De invloed 
op de totale procentuele voorraadafwijking is zeer klein omdat Texgpa slechts 0,7 % 
bijdraagt aan de totale absolute voorraadafwijking in geld. 

DCHENG: Dit magazijn werd tijdens de inventarisatie niet gebruikt. Er stond nog slechts 1 
artikelsoort in het systeem. De invloed op de totale absolute en procentuele 
voorraadafwijking in geld is 0,0%. 

JYSK: Dit magazijn bestaat nog wel, doch stonden er tijdens de inventarisatie slechts 2 
artikelgroepen, die beiden niet geteld zijn. De invloed op de totale absolute en 
procentuele voorraadafwijking in geld is nihil. 

TRCP: Dit magazijn bestaat niet meer. Er stond nog slechts 1 artikelsoort in het systeem. De 
invloed op de totale absolute en procentuele voorraadafwijking in geld is 0,0%. 

REMMON: Alle getelde voorraden zijn hier gelijk gesteld aan de systeemvoorraden, m.u.v. 
(remplace)    de negatieve systeemvoorraden die op 0 werden gesteld. De bijdrage aan het  

totaal absolute voorraadverschil, dat nihil (0,1%) is, bestaat dan ook alleen uit de 
voorraadverschillen die zijn opgetreden door het op nul stellen van de negatieve 
voorraden (45,5% van alle voorraden). Deze negatieve voorraden verklaren ook 
procentuele afwijking van –238,8% van de systeemvoorraad in geld. 

KUGSHF: Dit magazijn levert slechts een kleine bijdrage (0,1%) aan het totale absolute verschil. 
Het hoge percentage (-1138,0%) afwijkingen van de systeemvoorraad wordt verklaard 
door een aantal grote negatieve systeemvoorraden terwijl er maar een klein aantal 
artikelsoorten van gereed product zijn opgeslagen.  

METGP: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad (0,2%) heeft dit magazijn een 
grote bijdrage aan het totale absolute verschil (0,9%). Dit komt doordat dit magazijn, 
sinds de productie van metaal in Enschede is gestopt, niet meer wordt gebruikt. De 
systeemvoorraden waren daarom ook vooral administratieve in plaats van fysieke 
voorraden. Er is slechts nog één artikelsoort geteld. Het hoge aantal niet getelde 
producten zorgt dan ook voor een hoge afwijking t.o.v. de systeemvoorraad in geld 
(130,9%). 

TEXWERK: De bijdrage aan het totale absolute verschil van dit magazijn is door de aanwezigheid 
van slechts 10 artikelsoorten van gereed product, zeer klein (0,1%). 

TEXINC: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad (0,1%) heeft dit magazijn een 
grote bijdrage aan het totale absolute verschil (0,7%). Dit komt voor een groot deel 
doordat er relatief veel artikelsoorten niet zijn geteld (41,0%) en veel artikelsoorten 
waarvan het systeem zegt dat er nul aanwezig moeten zijn juist wel zijn geteld 
(56=40,3%). Vooral de wel getelde doch volgens het systeem niet aanwezige artikel-
soorten zorgen voor een groot voorraadverschil. Het zorgt ervoor dat Texinc het 
grootste voorraadoverschot heeft (164,1%). 

MESH01: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad (0,3%) heeft dit magazijn een 
grote bijdrage aan het totale absolute verschil (1,2%). Dit is allemaal toe te wijzen aan 
een groot overschot van 1 duur artikel. Dit overschot compenseert ruimschoots het 
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relatief hoge aantal niet getelde artikelsoorten (77,8%). Dit ene artikel zorgt voor een 
voorraadoverschot in geld t.o.v de systeemvoorraad van 106,0%. 

MLSP01/04: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad (0,9%) heeft dit magazijn een 
grote bijdrage aan het totale absolute verschil (2,1%). Maar echt veel kan hier niet 
over worden gezegd omdat er slechts 2 producten in de systeemvoorraad stonden en 
zijn geteld. Deze magazijnen dienen als uitwijkmogelijkheid wanneer er sprake is van 
ondercapaciteit. 

MOULD:  De bijdrage aan de totale systeemvoorraad is bijna gelijk aan de bijdrage aan het totale 
absolute voorraadverschil. Dit absolute voorraadverschil wordt voor een groot deel 
(30%) verklaard door de negatieve systeemvoorraden. Zeven van de acht artikel-
soorten waarvan er 0 geteld zijn, horen bij deze negatieve systeemvoorraden. 

HSMESH: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad in geld (0,9%) heeft dit 
magazijn een grote bijdrage aan het totale absolute verschil in geld (1,5%). Er zijn hier 
geen direct aan te wijzen oorzaken voor. Het percentage negatieve systeemvoorraden 
is 0,0% en het percentage niet getelde artikelsoorten is 1,3%. 

REMMON: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad (1,4%) heeft dit 
(monsters) magazijn een grote bijdrage aan het totale absolute voorraadverschil in geld (2,4%). 

Het absolute voorraadverschil (=fl.125920,93) wordt voor 48,6% (fl.61223,34) 
verklaard door de artikelsoorten die volgens het voorraadsysteem wel aanwezig 
moeten zijn, doch niet geteld zijn. 

MAGALT: Alleen het totale absolute voorraadverschil in aantallen is hoger dan de procentuele 
bijdrage aan de totale systeemvoorraad. Dit wordt veroorzaakt doordat de top 4 van 
grootste absolute voorraadverschillen in aantallen, uit relatief zeer goedkope 
producten bestaat. Hierdoor wordt de relatief lage procentuele bijdrage aan het totale 
absolute voorraadverschil nauwelijks beïnvloed. Magalt behoort tot 1 van de 4 
magazijnen die een kleinere bijdrage (2,5%) heeft aan het totale absolute voorraad-
verschil in geld dan aan de totale systeemvoorraad (3,6%). 

ENSMAG: Wat opvalt is het grote verschil tussen de bijdrage (4,2%) aan het totale absolute 
voorraadverschil in aantallen en de bijdrage (1,8%) aan de systeemvoorraad in 
aantallen. Ook dit wordt net zoals bij Magalt verklaard door de grote verschillen van 
een aantal relatief goedkope producten. Één van de negatieve systeemvoorraden is hier 
voor 37,3% de oorzaak van. De 4,8 % aan negatieve systeemvoorraden heeft niet zo’n 
grote bijdrage (4,7%) aan de totale absolute voorraadverschillen in geld. 

TEXGP: Behoort tot 1 van de 4 magazijnen die een kleinere bijdrage (8,3%) heeft aan het totale 
absolute voorraadverschil in geld dan aan de totale systeemvoorraad (9,6%). Aan de 
hand van de tabel kan geen oorzaak worden genoemd voor de voorraadverschillen. 

IMPORT: In verhouding tot de bijdrage aan de systeemvoorraad in geld (11,2%) heeft dit 
magazijn een grote bijdrage aan het totale absolute verschil in geld (17,8%). Een klein 
deel (8,4%) van dit verschil wordt verklaard door de niet getelde artikelsoorten 
(24,9%). Verder kan er aan de hand van de tabel geen oorzaak voor de voorraad-
verschillen worden genoemd. 

HANBUI: Behoort tot 1 van de 4 magazijnen die een kleinere bijdrage (12,0%) heeft aan het 
totale absolute voorraadverschil in geld dan aan de totale systeemvoorraad (17,6%). 
Één van de negatieve systeemvoorraden (fl. 171617) zorgt voor 27,1% van het totale 
absolute voorraadverschil (fl. 634441) van Hanbui.  

DCHART: Behoort tot 1 van de 4 magazijnen die een kleinere bijdrage (33,8%) heeft aan het 
totale absolute voorraadverschil in geld dan aan de totale systeemvoorraad in geld 
(47,5%). Aan de hand van de tabel kan geen oorzaak worden genoemd voor de 
voorraadverschillen. 
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Bijlage 5.19 Voorraadverschillen bij Alle Producten 
 
Voor de berekeningen van Alle Producten is er alleen gebruik gemaakt van de producten met 
een kostprijs hoger dan fl.1,00. Omdat dit eigenlijk buiten het domein van het onderzoek valt 
zijn alleen de twee tabellen weergegeven die ook bij het Gereed Product zijn gebruikt.  
 

Omschrijving 
Op artikel-,status- en 

magazijnniveau 
(TAVVasm) 

Artikelniveau (TAVVa) Verschil 

Totaal aantal voorraden   7136 5359 -24,9% 
Totaal aantal artikelsoorten   5359   
Totaal aantal artikelsoorten met voorraadverschillen 3604   
Totaal aantal voorraadverschillen 4699 3604 -23,3% 
Totaal voorraadverschil (stuks) 14386   
Totaal absolute voorraadverschillen (stuks) 1.609.970 1.276.620 -20,7% 
Totaal voorraadverschil (geld) fl. 801.724   
Totaal absolute voorraadverschillen (geld) fl. 9.584.671 fl. 6.284.694 -34,4% 
Totale systeemvoorraad (stuks)  3.629.302   
Totale systeemvoorraad (geld)  fl. 30.921.322   
Verschilpercentage aantallen t.o.v. systeemvoorraad   44,4% 35,2% -20,7% 
Verschilpercentage geld t.o.v. systeemvoorraad  31,0% 20,3% -34,4% 
Totale getelde voorraad (stuks)  3.643.688   
Totale getelde voorraad (geld)  fl. 30.119.598   
Verschilpercentage aantallen t.o.v. getelde voorraad   44,2% 35,0% -20,7% 
Verschilpercentage geld t.o.v. getelde voorraad  31,8% 20,9% -34,4% 

Tabel 5.2  Totaaloverzicht voorraadverschillen Alle Producten 
 
Zoals in tabel 5.1 (bijlage 5.14) en tabel 5.2 hierboven is te zien, is de procentuele 
voorraadafwijking van Alle Producten in geld (31,8%) hoger dan de procentuele voorraad-
afwijking van Gereed Product in geld (25,3%). Dit is te verklaren doordat onder alle 
producten ook artikelen vallen zoals barcodestickers, moertjes en verpakkingmateriaal, die 
worden vergeten om af te boeken. Ook is de procentuele voorraadafwijking van Alle 
Producten in aantallen (44,2%) hoger dan de procentuele voorraadafwijking van Gereed 
Product in aantallen (25,3%). Het verschil in aantallen is in verhouding tot het verschil in 
geld veel groter, omdat de verschillen bij Alle Producten vaker worden veroorzaakt door 
relatief goedkope producten. 
 
De verschillen tussen de TAVVasm en TAVVa zijn qua geld 34,4% en qua aantallen 20,7%. 
Dit zijn veel kleinere verschillen dan bij gereed product. De oorzaak hiervan is niet precies 
duidelijk. Een gedeelte kan wel worden verklaard, doordat artikelen die onder alle producten 
vallen gemiddeld in minder magazijnen zijn opgeslagen. Hierdoor zullen er minder fouten 
optreden die het gevolg zijn van producten die op een verkeerd magazijn staan geboekt. De 
bijdrage van de verschillende magazijnen aan het TAVVasm staan in bijlage 5.20. 



 
 

 

Magazijn Aantal 
artikel- 
soorten 

Procentuele 
bijdrage aan 
totaal geteld 

Procentuele 
bijdrage aan 

totaal snapshot 

Procentuele 
bijdrage aan 

totaal verschil 

Negatieve 
systeem 

voorraden 

Getelde 
artikelen is 
gelijk aan 0 

Procentuele 
afwijking t.o.v. 

geteld 

Procentuele 
afwijking t.o.v. 

snaphot 
 Aantal Geld Aantal Geld Aantal Geld Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Geld Aantal Geld 

IMPOBI 34 0,0 0,0 0,1 1,7 0,2 5,6 0 0,0 34 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
REPRET 84 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 0 0,0 84 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
TEXGPA 20 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 3 15,0 20 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 101,1 101,1 
DCHENG 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 1 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
JYSK 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 2 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 100,0 100,0 
KUPIP 2 0,0 0,0 -0,5 -0,1 1,3 0,5 1 50,0 2 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! -105,7 -104,2 
METGS 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 1 33,3 3 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! 1632,6 -210,9 
NICA 62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 45 72,6 62 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! -281,8 -1752,9 
SPRUYT 1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,1 1 100,0 1 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! -100,0 -100,0 
TRCP 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 #DEEL/0! #DEEL/0! -100,0 -100,0 
RITACO 62 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 0,6 12 19,4 52 83,9 1753,2 1580,3 137,4 165,5 
METWERK 146 0,2 0,0 2,3 0,6 11,3 6,5 21 14,4 134 91,8 3231,6 5812,8 220,9 354,4 
SESAM 3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
METGP 47 0,0 0,2 -1,2 -0,2 3,2 2,5 15 31,9 40 85,1 5625,8 411,7 -121,1 -322,1 
KUGSSN 13 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 4 30,8 7 53,8 99,9 78,0 83,3 61,9 
TEXINC 146 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 1 0,7 58 39,7 73,5 67,3 101,5 81,9 
MESH01 112 0,1 0,5 0,2 0,4 0,1 0,8 0 0,0 42 37,5 50,2 50,7 35,9 64,5 
TEXWERK 655 0,4 0,6 0,8 0,8 2,4 2,4 225 34,4 548 83,7 241,3 141,0 130,0 98,7 
MOULD 15 0,3 0,6 0,2 0,5 0,1 0,5 7 46,7 8 53,3 11,5 22,6 12,8 28,8 
MLSP01/04 8 0,9 0,7 1,0 0,8 0,4 1,2 0 0,0 4 50,0 19,6 58,1 17,4 47,3 
HSMESH 79 0,4 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8 0 0,0 1 1,3 31,9 34,3 40,5 42,3 
REMMON (mon) 514 0,2 0,8 0,2 1,0 0,2 1,3 5 1,0 131 25,5 49,4 54,3 42,6 43,1 
REMMMON (rem) 1146 3,5 1,6 3,4 1,4 0,1 0,3 131 11,4 238 20,8 1,8 5,4 1,9 5,7 
ENSMAG 87 0,6 2,8 0,5 3,6 0,5 6,6 4 4,6 16 18,4 40,9 74,1 45,5 57,1 
BOGRAN 6 14,6 3,1 14,9 3,0 0,6 0,2 0 0,0 0 0,0 1,7 1,8 1,7 1,8 
MAGALT 317 5,2 3,9 5,2 3,7 1,1 1,8 0 0,0 32 10,1 9,0 14,6 8,9 14,7 
KUGSGR 109 22,4 5,0 18,3 4,0 46,8 14,6 19 17,4 24 22,0 92,2 93,8 113,4 113,8 
TEXGS 465 8,1 5,2 8,2 5,1 4,0 1,4 44 9,5 76 16,3 21,6 8,7 21,4 8,6 
TEXGP 980 2,4 6,8 2,7 6,7 1,6 4,6 13 1,3 142 14,5 29,3 21,7 26,7 21,5 
IMPORT 218 1,9 9,4 1,6 8,4 1,1 9,9 3 1,4 48 22,0 25,7 33,2 31,0 36,5 
KUGSHF 1034 24,0 11,7 25,9 11,7 13,7 9,4 79 7,6 298 28,8 25,3 25,7 23,5 25,0 
HANBUI 218 9,2 12,0 9,9 12,6 5,9 7,5 2 0,9 50 22,9 28,3 20,0 26,6 18,5 
DCHART 546 5,0 33,9 4,9 32,9 2,3 18,8 3 0,5 83 15,2 20,7 17,7 21,3 17,7 
Totaal 7136 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 640 9,0 2242 31,4 44,2 31,8 44,4 31,0 
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Bijlage 5.21 Voorbeelden fouten door inadequate communicatie 
 
Fouten die gedeeltelijk of geheel kunnen worden toegerekend aan de inadequate formele 
communicatie zijn de fouten die ontstaan doordat men iets niet formeel krijgt meegedeeld, 
terwijl er wel iemand van op de hoogte is. Fouten die hier onder vallen zijn:  
 

1. Er ontstaat onduidelijkheid over de taakverdeling waardoor er vaak dingen over 
het hoofd worden gezien; 

2. Verkeerd artikelvolume in voorraadsysteem: Als het iemand opvalt dat een volume 
niet klopt, dan moet men dit doorgegeven aan de betrokken afdelingen, zodat dit 
kan worden veranderd of men er rekening mee kan houden (bijv. centrale 
expeditie). Gevolg : “wagen vol”;  

3. Nieuwe artikelcodes: Een voorbeeld: Een tafel heeft een artikelcode. Deze 
artikelcode is opgebouwd uit 2 aparte codes voor de poten en het tafelblad. Deze 
producten liggen onder de twee aparte codes opgeslagen. Op de laadlijst staat de 
code van de gehele tafel. Gevolg: artikel onbekend in voorraadsysteem; “artikel 
niet aanwezig”; 

4. Niet goed doorgevoerde orderwijzigingen: Er is een orderwijziging doorgevoerd, 
doch de laadlijsten zijn nog niet gewijzigd. Gevolg: Manco (niet geleverd of 
overlevering); 

5. Door een communicatiestoornis gaan producten in de verkeerde vrachtwagen. 
Gevolg: “Verwisseling”; 

6. Producten worden op de verkeerde plek neergezet. Dit kan zowel het gevolg zijn 
van een slechte gesproken als wel ongesproken communicatie. Gevolg : “artikel 
niet aanwezig” of manco; 

7. Het is duidelijk dat een groot deel (30% van het verschil met 100%) van de 
uitlevergraad afhankelijk is van het aanwezig zijn van de juiste barcode. Toch 
blijft dit voorkomen. Bij de productieafdeling is men blijkbaar niet bewust van de 
impact van een verkeerde of geen barcode. 

 
De invloed van de inadequate formele communicatie op de 3 gekwantificeerde symptomen 
wordt verklaard door een groot aantal verschillende fouten die over het algemeen niet zo vaak 
voorkomen. 
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Bijlage 5.22  Gekwantificeerde kosten door ineffectief functioneren fysieke 
distributie 

 
Ik heb de volgende 5 kosten gekwantificeerd: 

1. Gederfde inkomsten; 
2. Naleveringskosten; 
3. Zoek en herstelkosten van “artikelen niet aanwezig”; 
4. Terugzetkosten door “wagen vol”; 
5. Kosten voor stickeren van “onjuiste artikelbarcode” en “ontbreken artikelbarcode”. 

 
1. Gederfde inkomsten 
 
Hieronder versta ik het verlies aan inkomsten doordat de producten niet in het voorraad-
systeem doch wel fysiek aanwezig waren. Doordat de producten niet in het systeem aanwezig 
waren, konden de goederen ook niet aan een laadlijst worden toegewezen. Er zijn alleen 
gederfde inkomsten door voorraadverschillen in het hoofdseizoen. In het hoofdseizoen is het 
grootste deel van de leveringen bestemd om de leeggelopen voorraad bij de klant (winkel) aan 
te vullen, of om bestellingen van een consument via de winkel af te leveren. Niet geleverd 
betekent dan al snel niet verkocht, omdat de klant niet nog een jaar wacht om tuinmeubels te 
kopen. In het laagseizoen zijn de bestellingen voornamelijk om de voorraden bij de winkel 
weer op peil te brengen voor het hoogseizoen. De afnemer hoeft pas in april voor deze 
goederen te betalen. Hartman hoeft deze producten dan niet zelf nog een half jaar op te slaan. 
Niet in 1 keer geleverde producten kunnen bij latere leveringen (ook op peil brengen 
voorraad) alsnog worden geleverd. Dit leidt er niet toe dat de consument zijn tuinmeubel niet 
heeft kunnen kopen.  
 

Systeemvoorraad = Voorraad zoals hij in het AS400 systeem staat. 
Getelde voorraad = Voorraad zoals hij is geteld bij de inventarisatie van juni 2000. 
Positief voorraadverschil = Er staan meer artikelen in het magazijn (=getelde 

voorraad) dan de systeemvoorraad aangeeft. 
 
Ik onderscheid 4 categorieën voorraden die tot gederfde inkomsten kunnen leiden: 

1. Systeemvoorraad <= 0, met getelde voorraad >=1; 
2. Systeemvoorraad 1 t/m 3, met positief voorraadverschil; 
3. Systeemvoorraad 4 t/m 9, met positief voorraadverschil; 
4. Systeemvoorraad >= 10, met positief voorraadverschil. 

 
 
Categorie 1: Artikelen met een systeemvoorraad van kleiner dan 1 en een getelde voorraad 

groter dan 0. 
 
De systeemvoorraad is 0 of kleiner dan 0. Door fouten in de administratie kan een voorraad 
kleiner dan 0 zijn. De vraag was waarschijnlijk zo groot dat de kans groot is dat de getelde 
producten wel hadden kunnen worden verkocht als ze ook in de systeemvoorraad stonden. Bij 
de gederfde inkomsten houden we er rekening mee dat 10% niet had kunnen worden verkocht 
ook al stonden de artikelen wel in de systeemvoorraad. Er kunnen 2 redenen hiervoor zijn. 
Ten eerste omdat er toch geen vraag is, en ten tweede omdat er waarschijnlijk restpartijen 
overblijven. Een reden voor restpartijen is bijvoorbeeld dat stoelen vaak per 4 worden 
gekocht.  
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Totaal getelde voorraad van artikelen waarbij systeemvoorraad kleiner is dan 1  = fl. 119.292 
= 786 stuks 

Verkooppercentage: 90% 
 
Gederfde inkomsten categorie 1: 0,9 * 119292 = fl. 107362 
 
 
Categorie 2: Artikelen met een systeemvoorraad van 1, 2 of 3 artikelen en een positief 

voorraadverschil.  
 
De vraag was zo groot dat de systeemvoorraad bijna op was. Er zijn nu 2 mogelijkheden. Ten 
eerste kan men deze producten niet meer vinden. Dit zorgt ervoor dat de producten misschien 
wel op een laadlijst voorkomen, maar nooit zullen worden afgeboekt en verzonden. Ten 
tweede kan het zijn dat er door klanten alleen meerdere artikelen worden gevraagd, en geen 
genoegen nemen met 1, 2 of 3 artikelen. Er is hier gekozen voor 1, 2, en 3 artikelen omdat het 
mij logisch lijkt dat men vaak stoelen per 4 wil hebben. Als er meerdere producten op 
voorraad hadden gestaan, had men ze waarschijnlijk wel verkocht. Vanwege de onzekerheid 
van de aanwezigheid van genoeg vraag houden we hier bij de gederfde inkomsten rekening 
mee dat 20% niet had kunnen worden verkocht ook al stonden de artikelen wel in de 
systeemvoorraad.  
 
Totaal getelde voorraad van artikelen waarbij systeemvoorraad 1, 2 of 3 is  = fl. 51181 

= 572 stuks 
Verkooppercentage: 80% 
 
Gederfde inkomsten categorie 2: 0,8 * 51181 = fl. 40944 
 
 
Categorie 3: Artikelen met een systeemvoorraad van 4 tot en met 9 artikelen en een positief 

voorraadverschil. 
 
Hier geldt ongeveer hetzelfde als bij categorie 2. De vraag was zo groot dat de 
systeemvoorraad bijna op was. Er zijn nu 2 mogelijkheden. Ten eerste kan men deze 
resterende producten niet meer vinden. Dit zorgt ervoor dat de producten misschien wel op 
een laadlijst voorkomen, maar nooit zullen worden afgeboekt en verzonden. Ten tweede kan 
het zijn dat er door klanten alleen meerdere artikelen worden gevraagd, en geen genoegen 
nemen met 4 t/m 9 artikelen. Er is hier gekozen voor t/m 9 artikelen omdat bestellingen van 
10 eenheden vaak voorkomen, waardoor de systeemvoorraad lager zou zijn uitgevallen. Als er 
meerdere producten op voorraad hadden gestaan, had men ze waarschijnlijk wel verkocht. 
Vanwege de onzekerheid van de aanwezigheid van genoeg vraag houden we hier bij de 
gederfde inkomsten rekening mee dat 50% niet had kunnen worden verkocht ook al stonden 
de artikelen wel in de systeemvoorraad.  
 
Totaal getelde voorraad van artikelen waarbij systeemvoorraad 4 t/m 9 is = fl. 58568  

 = 4411 stuks 
Verkooppercentage: 50% 
 
Gederfde inkomsten categorie 3: 0,5 * 58568 = fl. 29284 
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Categorie 4: Artikelen met een systeemvoorraad groter of gelijk aan 10 
 
Er komen met regelmaat bestellingen van minstens 10 dezelfde artikelen. Deze orders kunnen 
dus nog gewoon worden uitgevoerd. Er is dus vanuit gegaan dat aan alle vraag is voldaan 
omdat anders de systeemvoorraad wel onder de 10 eenheden zou staan.  
 
Gederfde inkomsten categorie 4: fl. 0 
 
Totaal Gederfde Inkomsten (excl. Winst) = 107362 + 40944 + 29284 = fl. 177590 
Winstpercentage = 15% 
 
Totaal gederfde inkomsten (incl. winst) = 115% * 177590 = fl. 204229 
 
 
2. Naleveringskosten 
 

Gegevens van 87 naleveringen van het eerste half jaar van 2000 
Totaal aantal na te leveren artikelen: 2554 stuks 
 
Totaal aantal m³ geleverd (leveringen aug/dec-99)=36616 m³ 
Totaal aantal artikelen geleverd (leveringen aug/dec-99)= 511798 stuks 
Gemiddeld m³ per artikel = 0,0715 m3 
Gemiddelde m³ per nalevering=(2554 / 87) * 0,0715 = 2,1 m3 
 
De naleveringen gaan over het algemeen mee met al bestaande stukgoedzendingen. Er zijn 
dus geen extra constante kosten voor het huren van de vrachtwagen. Wel zijn er variabele 
kosten voor het aantal m³ dat moet worden nageleverd. De gemiddelde kosten per nageleverde 
m³, met de daarbij behorende frequentie van nalevering worden voor Nederland, Duitsland en 
België geschat op: 

 

Ne fl. 4 per m3  8 keer per week 
Be fl. 1 per m3 2 keer per week 
Du fl. 1 per m3 4 keer per week 

 
Totale transportkosten naleveren per jaar: 50 weken*(4*8+1*2+1*4)*2,1= fl. 3990 
 
Administratieve kosten naleveren = o.a, opbouw nieuwe laadlijsten, toewijzen transporteur 
 = 1 uur per nalevering á 50 uurloon 
 = 51 weken * 14 naleveringen per week * 1 uur * fl 50 
 = fl 35700 per jaar 
 
Totale kosten nalevering: 35700 + 3990 = fl. 39690  
 
 
3. Kosten (nutteloos) zoeken naar “artikel niet aanwezig”: 
 
De artikelen die hierbij een rol spelen zijn degene met een systeemvoorraad >=1 en een 
getelde voorraad is 0. Deze voorraden staan in de systeemvoorraad en worden dus door de 
afdeling binnendienst toegewezen aan laadlijsten. Alleen het probleem is dat deze producten 
er helemaal niet zijn. Ik schat dat deze artikelen per jaar gemiddeld 3 keer op laadlijsten 
terecht zijn gekomen. Dit leidt tot twee soorten kosten: 
 

1. Zoekkosten door magazijnpersoneel:  
a. 1 persoon zoekt 
b. zoektijd 1 uur per artikel per keer 
c. fl. 35 uurloon 
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2. Administratieve herstelkosten: 
a. Aantal taken worden door verschillende mensen uitgevoerd: 

i. controle in AS400-voorraadsysteem 
ii. wijziging doorgeven aan klant 

iii. wijziging doorvoeren in nota 
b. totale tijdsduur: 1,5 uur  
c. fl 50 uurloon 

 
Er waren bij de inventarisatie van juli 2000 (na hoofdseizoen) in totaal 278 artikelen waarvan 
de systeemvoorraad groter of gelijk was aan 1, terwijl de getelde voorraad 0 was. De totale 
zoek- en herstelkosten worden dan: 

 

278*3*1*35 + 278*3*1,5*50 = fl. 97995 per hoofdseizoen.  
 
In het laagseizoen zijn er veel minder zendingen en orderregels per zending, en dus ook 
minder zoek- en herstelkosten. Ik schat de zoek- en herstelkosten in het laagseizoen op 20% 
van het hoofdseizoen, omdat in het laagseizoen het aantal zendingen 20% bedraagt t.o.v het 
hoofdseizoen. 
 
Totale zoek en herstelkosten per jaar = 120% van 97995 = fl. 117594 
 
 
4. Extra kosten door “wagen vol” 
 

Er zijn geen extra transportkosten omdat er gewoon niet meer producten in de vrachtwagen 
konden. Je kon ze gewoon niet in 1 trailer stoppen. De extra administratieve kosten (er 
moeten wel nieuwe laadlijsten worden gemaakt) voor het naleveren, zitten in de naleverings-
kosten verwerkt. Wel zijn er nog de kosten voor het weer terugzetten van de ladingen met de 
bijbehorende administratie in de stellingen. 
 
Januari heeft gemiddeld aantal laadlijsten (tussen hoofd en laagseizoen in) (zie bijlage 5.12)  
Aanname: gemiddelde kosten terugzetten door “wagen vol” in januari kan als gemiddelde 
worden gebruikt voor elke maand in het gehele jaar. 
Aantal keren “wagen vol” januari: 67 keer 
Administratieve kosten: 15 minuten per keer á fl 50 per uur = fl 12,5 per keer 
Kosten fysiek terugzetten: 30 minuten per keer á fl 35 per uur = fl 17,5 per keer 
Totale kosten terugzetten per maand = 67 * (12,5 +17,5) = fl. 2010 
 
Totale kosten terugzetten per jaar = 12 * 2010 = fl. 24120 
 
 
5. Kosten voor stickeren dozen 
 
Er zijn extra transportkosten omdat deze producten waarschijnlijk in de vrachtwagen 
meekonden naar de klant. Deze kosten zijn al verwerkt in de naleverkosten.  
 
Verder moet er worden geregeld dat de stickers op het distributiecentrum komen. Dit duurt 
ongeveer 5 minuten per keer. Totaal aantal keer “onjuiste” of “geen barcode” in januari = 200 
keer. 
 
Totaal benodigde tijd omstickeren = 15 seconden per sticker. Er moesten in januari 832 
stickers opnieuw worden geplakt. De extra kosten voor het stickeren van de dozen zonder 
sticker worden ook gezien als extra kostenpost voor de afdeling logistiek en distributie.  
 
Totale administratieve kosten omstickeren = (200*5)/60minuten* fl. 50 per uur = fl. 833 
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Totale kosten fysiek omstickeren = (15*832)/3600sec * fl.35 per uur =fl. 121 
Totale kosten omstickeren per maand = fl. 954 
 
Totale kosten omstickeren per jaar = 12 * 954 = fl. 11448  
 

Samengevat: De totale gekwantificeerde kosten bedragen +/- fl. 400.000 en kunnen worden 
ingedeeld naar fysieke uitzoek- en herstelkosten (+/- 12%), administratieve uitzoek- en 
herstelkosten (+/-33%) en gederfde inkomsten (+/- 55%). 
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Bijlage 6.1 Voorbeeld huidig en aangepast barcode-etiket 
 
 
Huidig barcode-etiket 

 
 
Aangepast barcode-etiket 
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Bijlage 6.2 Voorbeeld huidig en aangepast verzendetiket 
 

 
Huidig verzendetiket 

 
 
 

Aangepast verzendetiket 
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Bijlage 6.3 Basisconcepten voor structuurdiagram van informatiesysteem 
 

A Bheeft

A Bheeft

A Bheeft

A B

= elke instantie van domeinklasse A heeft precies 1 instantie uit bereikklasse B

= elke instantie van domeinklasse A heeft een unieke instantie uit bereikklasse B 

= elke instantie van domeinklasse A heeft  0 of 1 instanties uit bereikklasse B

C

U
= elke instantie van domeinklasse A is een  unieke combinatie van 1instantie
   uit bereikklasse B en 1 instantie uit bereikklasse C

A B

heeft

Een structuurdiagram is opgebouwd uit bouwstenen die voldoen aan de volgende diagramnotatie:

Hierin zijnde volgende onderdelen te onderscheiden:

A Ben = simplexklassen

A = domeinklasse; bijv: artikelsoort, werknemer, kleur

B = bereikklasse; bijv artkelsoortcode, werknemercode of naam, kleurcode

= relatieklasse; geeft het verband aan tussen de domein- en bereikklasse

12345, Janssen,LD06, 
inbound, groen, geel

heeft

= instanties; de waarden die de verschillende simplexklassen kunnen hebben; 
   elke simplexklasse heeft zijn eigen instanties

De volgende beperkingen spelen een rol:

A B

C

X
= elke instantie van domeinklasse A heeft maximaal 1 instantie uit simplexklasse B
   of maximaal 1 instantie uit C
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Bijlage 6.4 Structuurdiagram informatiesysteem: “van productie tot 
voorraad” 

 

Voorraad-
verplaatsingen

Artikel

Artikelsoort
Unieke 

artikelsoort 
(bar)code

Container
Unieke 

Individuele 
(bar)code

Artikelsoort 
omschrijving

Kleur

Locatiestatus

Werknemer

U

Locatiecode

Kleurcode
Kleur 

omschrijving

Magazijncode

Naam

Werknemer 
Code

Pallet
Voorraad- 
statuscode

Datum/Tijd

Volume standaard op 1 
pallet

met_kc met_ko

heeft_kleur 
standaard_op_1_pallet

heeft_volume

met_aoheeft_as_bc

heeft_co_bc

heeft_pa_bc

is_gedaan_op

van_artikel

van_ls

naar_ls

is_van_as

heeft_ui_bc

heeft_vrdstatus

met_mc

met_lc

is_gedaan_door

met_wc

met_naam

Palletbarcode

Container- 
barcode

ligt_op_p

ligt_in_c

heeft_ls

Locatie

Afmetingen Vast / Vrij
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Bijlage 6.5 Opbouw informatiesysteem: “van productie tot 
voorraad” 

 
Het structuursysteem van “van productie tot voorraad” in bijlage 6.4 is grofweg op te splitsen in 
twee stukken, die worden bepaald door de twee simplexklassen “artikel” en “voorraad-
verplaatsing”. De rode vierkanten in het structuurdiagram zijn de simplexklassen die in het 
huidige informatiesysteem van Hartman al geheel gedefinieerd zijn. De groene vierkanten in het 
structuurdiagram zijn de simplexklassen die gedeeltelijk gedefinieerd zijn. De zwarte vierkanten 
zijn de simplexklassen die nog helemaal niet gedefinieerd zijn.  
 
De opbouw van de onderdelen “artikel” en “voorraadverplaatsing” is: 
 

1. Artikel  
Elk artikel heeft een aantal eigenschappen: 
a. Unieke individuele barcode (combibarcode): Hierdoor is elk artikel individueel te 

identificeren en karakteriseren. Deze barcode bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft 
aan om welke artikelsoort het gaat en het tweede deel is een volgnummer waardoor alle 
colli’s van dezelfde artikelsoort individueel te onderscheiden zijn. 

b. Artikelsoort: Alle eigenschappen van de artikelsoort zijn reeds volledig gedefinieerd. Dit 
is het niveau waarop men nu werkt. Men boekt nu een “aantal” artikelen over van een 
“artikelsoort”. Dit nieuwe systeem is gemaakt om individuele “artikelen” met een 
bepaalde status over te boeken. Elke artikelsoort heeft een aantal, in onze situatie meer 
of minder belangrijke, eigenschappen. Voorbeelden van eigenschappen van een 
artikelsoort zijn artikelsoortcode, artikelomschrijving, kleur, standaard op 1 pallet, 
standaard in 1 container, prijs, volume en verpakkingseenheid. 

c. Locatiestatus: De informatie over de locatiestatus is gedeeltelijk gedefinieerd. Op 
magazijnniveau weet men hoeveel artikelen zich in een magazijn bevinden. Dit weet 
men niet op locatieniveau. Door het scannen op locatie is dit wel bekend. Het is dus van 
belang dat alle locaties een eigen barcode krijgen. Hierdoor kan met behulp van scanners 
of computers op elk moment zien waar de individuele artikelen liggen opgeslagen of 
hoeveel artikelen er zich op een bepaalde locatie bevinden. De locatiestatus bestaat uit 
twee onderdelen: 

i. Magazijncode: Deze geeft aan in welk magazijn de artikelen liggen opgeslagen. 
Voorbeelden van magazijncodes zijn Dchart, Hanbui, Dcheng, Richt, Ensmag, 
Texgp, Room, enz. 

ii. Locatiecode: Deze geeft de exacte locatie binnen het betreffende magazijn aan. 
Alle locaties moeten zijn voorzien van een op de grond of op de stelling geplakte 
locatiecode (cijfers/letters en barcode). Voorbeelden van locatiecodes zijn A04, 
C18, inbound (= locatiecode voor binnenkomende goederen), picked (locatiecode 
voor gepickte goederen), AG12 (afzetgebied voor orders die al gepickt zijn, maar 
nog niet verzonden), LD06 (=laaddok 6) en outbound (=laatste locatiecode voor 
verzending uit huidig magazijn).  

d. Voorraadstatuscode: Dit zijn de codes die men op dit moment gebruikt voor de 
verschillende soorten voorraad, zoals actieve voorraad (001), remplace (002), monsters 
(003), reparatie (004) en quarantaine (100). Hiervoor geldt hetzelfde als bij de 
locatiestatus. Men weet alleen op magazijnniveau hoeveel artikelen er zich met een 
bepaalde voorraadstatus bevinden. 

e. Palletbarcode: Deze dient voor het opslaan van artikelen op pallets. Zoals de restrictie in 
bijlage 6.4 laat zien, kan een artikel op hetzelfde moment maar aan 0 of 1 palletbarcode 
toegewezen zijn. Op dit moment weet men vlak voor verzending naar externe afnemers 
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welke goederen er precies op welke pallet zitten. Als men dit al eerder in het fysieke 
distributieproces weet, door middel van bijvoorbeeld palletiseren op voorraad of de 
opslag in containers, dan leidt deze vergroting van de distributie-eenheid tot veel meer 
voordelen. 

f. Containerbarcode: Deze dient voor het opslaan van artikelen in containers. Zoals de 
restrictie in bijlage 6.4 laat zien, kan een artikel op hetzelfde moment maar aan 0 of 1 
containerbarcode toegewezen zijn. Ook kan een palletbarcode op hetzelfde moment maar 
aan 0 of 1 containerbarcode gekoppeld zijn. De containerbarcode komt vooral tot zijn 
recht bij de voorraadverplaatsingen tussen de magazijnen. Door het scannen van de 
containerbarcodes worden zowel de controle als de voorraadoverboeking tegelijkertijd 
uitgevoerd. 

 
2. Voorraadverplaatsingen 

Alle voorraadverplaatsingen (ontvangst goederen, op locatie zetten, orderpicken en 
verzenden) worden door een aantal eigenschappen bepaald. 
a. Artikel: Alle voorraadverplaatsingen gaan per losse colli (combibarcode) of per pallet en 

container met de daaraan gekoppelde combibarcodes. Deze individuele artikelen kunnen 
zijn samengevoegd op een pallet of in een container. Voorraadverplaatsingen zijn dus 
eigenlijk verplaatsingen van de combibarcode, palletbarcode en containerbarcode. 
Samen met de simplexklasse “datum”/tijd” bepaalt “artikel” de gehele verzameling van 
voorraadverplaatsingen. Dit is in bijlage 6.4 te zien aan de uniciteitsbeperking tussen 
deze twee simplexklassen. Dit is omdat hetzelfde artikel op dezelfde tijd niet meer dan 1 
keer van locatiestatus kan veranderen. Hierdoor hoeven niet alle voorraadverplaatsingen 
een eigen individuele code te krijgen. 

b. Datum/tijd: Dit zijn de datum en de tijd dat de administratieve voorraadverplaatsing, 
vaak door middel van scannen, heeft plaats gevonden. Samen met “artikel” bepaald 
“datum/tijd” de gehele verzameling van voorraadverplaatsingen. 

c. Locatiestatus: Een voorraadverplaatsing gaat altijd van een locatie naar een nieuwe 
locatie. De huidige locatie is dan altijd de “van_locatiestatus” en de nieuwe locatie de 
“naar_locatiestatus”. Zoals eerder al is beschreven bestaat een locatiestatus uit een 
“magazijncode” en een “locatiecode”.  

d. Werknemer: Hiermee kan worden gezien wie de betreffende voorraadverplaatsing 
administratief, vaak dus met scanners, heeft afgehandeld. De hiervoor gebruikte 
werknemercode met de daaraan gekoppelde naam wordt nu bij het scannen al gebruikt 
door middel van het inloggen op het scanapparaat. Dit is dus vooral handig als er 
artikelen zijn zoekgeraakt. Dit betekent niet direct dat diegene ook verantwoordelijk is 
voor het verdwijnen van de artikelen. De artikelen kunnen daarna namelijk nog door 
iemand anders fysiek verplaatst zijn. Oftewel men moet oppassen dat het werken met 
scanners niet wordt ontmoedigd. Bij Hartman wordt het mogen gebruiken van een 
werknemercode meer als een statussymbool gezien. Dit betekent dat je meer mag dan 
iemand zonder werknemercode. 
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Bijlage 6.7 Structuurdiagram informatiesysteem: “van voorraad tot 
verzending 
 

Zending

Laadlijst

Pickcode

Wagen- 
nummer

Locatiestatus

Artikel

Pickregel

Laadlijst- 
nummer

Orderregel Artikelsoort

Transporteur

U

Heeft_org_ls

Palletbarcode

Ui-barcode

Pallet

X

MagazijncodeLocatiecode

Klant

Verzendetiket-
code

Met_lc
met_mcheeft_lc

behoort_bij_ll

met_ll_nr

met_wg_nr

heeft_tr

voor_klant

behoort_bij zd

betreft_art_srt

behoort_bij_ord_reg

heeft_pc

met_pc

heeft_ls

heeft_ui_bc

heeft_pa_bc
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Bijlage 6.8 Opbouw informatiesysteem: “van voorraad tot verzending” 
 
Het structuurdiagram van “van voorraad tot verzending” (zie bijlage 6.7) is grofweg op te 
splitsen in twee stukken, die worden bepaald door de 3 simplexklassen “artikel en pallet” en 
“pickregel”. De simplexklasse “pickregel” en de daaraan gekoppelde simplexklassen zorgen 
voor alle informatie van een zending voor het orderpicken. Dit is dus alle geplande informatie. 
Tijdens het orderpicken wordt de pickregel gekoppeld aan een artikel (combibarcode) of pallet 
(palletbarcode). Deze zorgen dus voor de informatie over de werkelijke uitvoering. De opbouw 
van de twee onderdelen “pickregel” en “artikel en pallet” is: 
 
Pickregel  
Alle informatie die uiteindelijk uit een pickregel kan worden afgeleid, is gebaseerd op de input 
van informatie die is geleverd door verschillende werknemers. Deze informatie is terug te leiden 
op een aantal eigenschappen van de pickregel: 

a. Laadlijst: De opbouw van de laadlijst is het begin van het gehele orderverwerkingsproces. 
De laadlijst wordt door de binnendienst automatisch opgedeeld in orderregels. Dit betekent 
uiteindelijk 1 orderregel per bestelde artikelsoort. Elke laadlijst wordt uniek gedefinieerd 
door een laadlijstnummer. Aan de laadlijst zijn ook alle gegevens van de klant gekoppeld. 
Deze gegevens zijn in het huidige informatiesysteem al volledig gedefinieerd. 

b. Autonummer: Op een gegeven moment wordt een laadlijst aan een wagennummer 
gekoppeld. In geval van stukgoedzendingen zijn dit meerdere laadlijsten. De transporttijd 
en transporteur hoeven nog niet bekend te zijn. De lijst met autonummers wordt op dit 
moment nog met de hand bijgehouden, maar het is de bedoeling om dit in het 
informatiesysteem vast te leggen.  

c. Orderregel: De orderregels worden door de binnendienst toegewezen aan pickregels. Per 
artikelsoort per laadlijst is er 1 orderregel. Deze gegevens zijn in het huidige informatie-
systeem al volledig gedefinieerd. 

d. Pickcode: Dit is de uniek identificeerbare code van een pickregel. Deze worden 
automatisch aangemaakt bij het opsplitsen van de orderregels naar pickregels. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten pickcodes, namelijk die voor losse colli’s en 
gehele pallets. Het bijbehorende verzendetiket is dan ook voor 1 losse colli of 1 gehele 
pallet. Een voorbeeld van de pickcode is de barcode op het verzendetiket in bijlage 6.2. 

e. Locatiestatus: Bij het opmaken van de picklijst door de werkvoorbereiding wordt aan elke 
pickcode een locatiecode gekoppeld waar de colli moet worden gepickt. Deze gegevens 
zijn in het huidige informatiesysteem al volledig gedefinieerd. 

f. Verzendetiketcode: Dit is de combinatie van de pickcode en de originele locatiestatus van 
het te picken product. Ook zit hier de informatie in van de verpakkingseenheid en het 
verzendmagazijn. Deze gegevens zijn in het huidige informatiesysteem al volledig 
gedefinieerd. 

g. Artikel/Pallet: De combibarcode of palletbarcode wordt door middel van scannen aan de 
verzendetiketcode gekoppeld. Hiermee is de koppeling ontstaan tussen de planning en de 
uitvoering. 

 
Artikel/Pallet  
Een artikel of pallet wordt door de combi- of palletbarcode gekoppeld aan het verzendetiket en 
daarmee aan de pickcode en de pickregel. Hierdoor heeft de simplexklasse pickregel nu ook alle 
informatiebronnen die de simplexklasse artikel ook heeft. De belangrijkste hiervan zijn de 
locatiestatus en de bijbehorende voorraadverplaatsingen. Deze zijn uitvoerig gedefinieerd bij de 
wijzigingen van “productie tot voorraad” en de bijbehorende bijlagen 6.4 en 6.5. 
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Bijlage 6.10   Indeling scanprogramma’s 
 
Om de in bijlage 6.6, 6.9 en 6.11 beschreven proceswijzigingen uit te voeren, zijn er 
aanpassingen nodig in de scannersoftware. Een geschikte indeling van de scanprogramma’s 
waarmee alle voorraadverplaatsingen per scanner zouden kunnen worden uitgevoerd is: 
 
1. Invoeren password: Hier moet het persoonsgebonden password worden ingevoerd. 
2. Kies magazijn: Uit een lijst van magazijnen moet een keuze worden gemaakt, waarin men 

gaat werken. Dit kan ook in de computer per scanapparaat worden vastgezet, maar dat 
zorgt ervoor dat de scanapparaten niet gemakkelijk van magazijn kunnen wisselen. Nu 
kunnen, in dicht bij elkaar gelegen magazijnen (Texgp en Ensmag of Hanbui en Dchart), 
de scanners worden uitgeleend. Hierdoor kunnen drukke perioden in het ene magazijn 
gemakkelijk worden opgevangen door minder drukke perioden in het andere magazijn, en 
kan men met de aanschaf van minder scanners volstaan. 

3. Hoofdmenu: Kies een optie uit het hoofdmenu. 
a. Palletiseren: Dit programma is voor het palletiseren van losse colli’s. Dit gebeurt 

door het scannen van de ui-barcodes en deze vervolgens te koppelen aan een 
palletbarcode door middel van scannen. 

b. Containeriseren: Dit programma is om de losse colli’s of 2 pallets te koppelen aan 
één containerbarcode. Het programma werkt ongeveer hetzelfde als “palletiseren” 
met als verschil dat de palletbarcodesticker wordt vervangen door een container-
barcodesticker. 

c. Locatiestatus: Door middel van het scannen van de ui-barcode, palletbarcode of 
containerbarcode wordt de daarbij horende “magazijncode” en “locatiecode” 
weergegeven op het beeldscherm.  
Bij het scannen van de ui-barcode van een losse colli wordt ook nog de pallet of 
containerbarcode weergegeven waar hij in ligt opgeslagen. Bij het scannen van een 
pallet geeft de scanner aan, als dit het geval is, in welke container hij ligt 
opgeslagen. “Rondzwervende” artikelen kunnen nu dus op elk moment weer naar 
de plek worden gebracht waar ze volgens het systeem behoren te liggen. Dit is 
alleen mogelijk door het gebruik van de ui-barcode, omdat het scannen van een 
artikelsoortbarcode zou leiden tot een lijst van misschien wel 10 locaties in 
verschillende magazijnen waar het artikel had kunnen liggen. Aan de hand van 
deze gegevens is ook precies duidelijk te maken hoeveel producten er in de 
magazijnen liggen. 
Bij de inventarisatie hoeven nu alleen de locatiestatus van de pallets of containers 
te worden gecontroleerd. Klopt de fysieke locatie niet met de locatiestatus in het 
systeem dan kan dit worden gecorrigeerd.  

d. Op locatie zetten: Dit programma is voor het op de correcte locatie zetten van de 
goederen. Er zijn hier 2 submenu’s, namelijk Automatische en Handmatige 
toewijzing. De handmatige toewijzingen mogen alleen door ervaren werknemers 
gebeuren, omdat dit vooral niet “allerdaagse” handelingen zijn of handelingen die 
een bepaald traject afsluiten, zoals bijvoorbeeld de verzending van goederen naar 
een ander magazijn. 

i. Automatisch: Hier wordt aan de hand van de huidige locatie door het 
systeem automatisch de nieuwe vaste of vrije locatie bepaald. Dit 
programma is voor alle binnenkomende goederen en de goederen op een 
afzetgebied. Dit is dus 1) het gereed product voor opslag op voorraad, 2) 
crossdock goederen en 3) de goederen die al wel gepickt zijn maar nog 
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liggen opgeslagen in een afzetgebied. De uitgebreide werking staat in de 
proceswijzigingen.  

ii. Handmatig: Hier is er keuze uit twee submenu’s: 
1. Zelfde magazijn: Men scant de ui-, pallet- of containerbarcode. 

Vervolgens vraagt het scanapparaat om de nieuwe locatiecode in te 
voeren. Dit kan met de locatiebarcode. Als de nieuwe locatie een 
andere artikelsoort bevat dan volgt er een foutmelding. 

2. Ander magazijn: Men kiest uit de lijst met magazijnen. Men scant 
de ui-, pallet- of containerbarcode. De scanner vraagt nu 
automatisch om de locatie “outbound” te scannen, omdat dit de 
laatste locatie is voor te verzenden goederen. 

e. Orderpicken: Dit programma werkt door eerst te vragen naar de verzendbarcode 
op het verzendetiket en vervolgens te vragen naar de ui- of palletbarcode van een 
artikel in de fysieke locatie. Komt de locatiecode, die bij de betreffende ui- pallet- 
of containerbarcode hoort, overeen met de locatiecode in de verzendetiketcode, 
dan wordt de status van het artikel automatisch overgeboekt naar de locatie 
“picked”. Is de pallet of container vol dan vraagt de scanner om de pallet- 
containerbarcode te scannen waarmee de goederen worden vervoerd. Vervolgens 
vraag de scanner automatisch om de bijbehorende afzetgebiedbarcode te scannen. 
Met het scannen van de afzetgebiedbarcode wordt automatisch de locatiestatus 
veranderd van “locatie: picked” naar “locatie: afzetgebiednummer”. 

f. Samenvoegen: Dit programma is er voor om halve pallets of containers samen te 
voegen. Dit programma zal dus vooral vaak worden gebruikt na het orderpicken. 
Door eerst de “van” pallet- of containerbarcode te scannen en daarna de “naar” 
pallet of containerbarcode te scannen, wordt automatisch de pallet- of container-
barcode verwisseld. Hierbij blijft de locatiestatus hetzelfde. 

g. Verzending: Dit programma wordt gebruikt voor zowel de verzending naar 
externe afnemers als voor crossdocking. Door het scannen van de verzendbarcode 
op het verzendetiket of het scannen van de ui- pallet- of containerbarcode kijkt de 
computer of er aan het gescande verzendetiket een ui- of palletbarcode is 
gekoppeld of dat er aan alle artikelen van de gescande ui- pallet- of container-
barcode een verzendetiket is gekoppeld. Is dit zo, dan is de colli, pallet of 
container klaar voor verzending.  
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Bijlage 6.11 Procesomschrijvingen voorgestelde processen bij volledige 
automatisering. 

 
De voorgestelde processen om tot betrouwbaardere voorraadverplaatsingen te komen zijn 
uitgewerkt in 3 delen: 
 

1. Standaard bedrijfsprocessen “van productie tot voorraad”; 
2. Standaard bedrijfsprocessen “van voorraad tot verzending”; 
3. Overzicht alle voorraadverplaatsingen. 

 

Als uitgangssituatie neem ik dat er op “voorraad gepalletiseerd” wordt. Het grote verschil in 
de processen t.o.v. het alleen palletiseren bij verzending is, dat bij het op voorraad palletiseren 
er bij elke voorraadverplaatsing gebruik kan worden gemaakt van 1 palletbarcode in plaats 
van bijvoorbeeld 20 ui-barcodes van 20 losse colli’s. 
 

De voorgestelde processen bij “van productie tot voorraad” zijn uitgewerkt in paragraaf 1 van 
deze bijlage. Voor een schematisch overzicht van de voorgestelde processen bij “van 
productie tot voorraad” verwijs ik naar het processchema in bijlage 6.6. Deze processen 
gelden voor zowel de textielproducten, de bij afdeling Mould geassembleerde kunststof 
producten en de importartikelen. Deze verschillende producten zijn hierna aangeduid als 
gereed product.  
 

De voorgestelde processen bij “van voorraad tot verzending” zijn uitgewerkt in paragraaf 2 
van deze bijlage. Voor een schematisch overzicht van de voorgestelde processen bij “van 
voorraad tot verzending” verwijs ik naar bijlage 6.9. In paragraaf 3 van deze bijlage staan alle 
verschillende soorten voorraadverplaatsingen nogmaals op een rijtje. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen voorraadverplaatsingen met verandering en behoud van distributie-eenheid. 
 
 
1. Proceswijzigingen bij “van productie tot voorraad” 
 

1.1 Palletiseren op voorraad 
 

Bij het palletiseren hebben we 2 barcodes nodig: 
 

1. Combicode: Dit is de oude artikelsoortbarcode met een extra individuele barcode 
waardoor elke colli individueel te identificeren is. Een voorbeeld van zo’n combicode 
staat in bijlage 6.1. Deze kunnen kant en klaar worden ingekocht of met de huidige 
printapparatuur op voorraad worden gemaakt. 

2. Palletbarcode: Elke pallet krijgt bij het palletiseren van goederen een unieke barcode. 
Dit gebeurt op dit moment al bij de verzending van goederen naar externe afnemers. 
Ook deze kunnen kant en klaar worden ingekocht of met de huidige printapparatuur 
op voorraad worden gemaakt. Wel moeten deze barcodestickers zijn te onderscheiden 
van de ui-barcodestickers, bijvoorbeeld door al deze palletbarcodes te laten beginnen 
met PAL (bijv PAL123456). 

 

Allereerst wordt een pallet volgestapeld met 1 artikelsoort. Hiervoor kan worden gebruik 
gemaakt van het Hartman palletiseerhandboek, waarin per artikelsoort met plaatjes 
beschreven staat hoe een pallet moet worden opgebouwd. Vervolgens kan op elke doos de 
combicode worden geplakt. Dit kan bij de meeste producten na het stapelen gebeuren omdat 
de stoelen in grote dozen zitten en er is dus bijna altijd een zijkant zichtbaar. Dit voorkomt dat 
de barcodes niet zichtbaar zijn, en men dus per ongeluk twee keer stickert, of de hele pallet 
weer moet afbreken tijdens het scannen. Ik wil hier dan ook een in de literatuur [3,4] 
meerdere keren beschreven essentieel punt noemen: Als het aanbrengen of coderen van 
informatiedragers aan het begin van het goederenstroomtraject niet zorgvuldig gebeurt, geeft 
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dit grote problemen. In het vervolg van het traject is de juistheid ervan immers een 
uitgangspunt.  
 
Het invoeren van de palletgegevens kan als volgt worden uitgevoerd: 
1. Kies de optie in het scannermenu “palletiseren”; Er bevindt zich altijd slechts 1 

artikelsoort op een pallet dat op voorraad wordt gepalletiseerd; 
2. Het scanapparaat zegt “scan eerste combicode”;  
3. Het systeem herkent de artikelsoort van de combicode en geeft het nog benodigde aantal 

artikelen voor een vol pallet weer, alsmede het standaard aantal artikelen voor een vol 
pallet van dat artikelsoort. Bij het palletiseren van een artikelsoort waarvan er standaard 
20 op een pallet gaan, geeft de scanner dus na het scannen van de eerste combicode 
“19/20” weer; 

4. Scan de combicodes van de andere artikelen. Het scanapparaat gaat van 19/20 naar 
18/20………naar 2/20 naar 1/20 naar 0/20; 

5. Als het benodigde aantal artikelen is gescand, geeft de scanner automatisch “pallet vol” 
weer. Bij het twee of meer keer scannen van dezelfde combicode of een combicode van 
een ander artikelsoort geeft de scanner een foutmelding;  

7. Het scanapparaat vraagt nu “scan palletbarcode”. De palletiseerscanner heeft een lijst met 
unieke palletbarcodestickers bij zich en scheurt er eentje af en scant hem. De gegevens 
van de 20 ui-barcodes zijn nu automatisch gekoppeld aan een palletbarcode; 

8. Automatisch wordt na het scannen van de palletbarcode de voorraad bijgeboekt bij het 
desbetreffende, eventueel administratieve, magazijn; 

9. De pallet kan worden geseald.  
 
 
1.2 Containeriseren op voorraad 
 

Het achterliggende idee van het containeriseren (= het opslaan van goederen in standaard 
Hartman-containers) is ongeveer hetzelfde als bij “palletiseren”. De gegevens van een groot 
aantal losse colli’s worden verzameld onder 1 containerbarcode. De palletbarcodesticker 
wordt vervangen door de containerbarcodesticker. Dit kunnen vaste codes zijn omdat de 
Hartman containers altijd op het terrein van Hartman zullen zijn. Dit in tegenstelling tot de 
palletbarcodestickers, omdat de pallets naar klanten worden verzonden. 
Het containeriseren kan als volgt worden uitgevoerd: 
1. Kies het scanprogramma “containeriseren”; 
2. Het scanapparaat zegt “scan containerbarcode”; 
3. De vaste containerbarcode wordt gescand; bijvoorbeeld CON1234; 
4. Het scanapparaat vraagt “scan eerste combicode of druk “V””, waarbij “V” voor VOL 

staat;  
5. Scan de eerste combicode. De container wordt automatisch aan 1 artikelsoort toegekend;  
6. De computer zet nu automatisch de colli op de locatiestatus: “magazijn: 

“magazijncode”; locatie: outbound; containercode: CON1234”; Locatie “outbound” is 
omdat deze goederen naar hun uiteindelijke andere magazijn zullen worden vervoerd; 

7. Blijf combicodes scannen totdat de container vol is. Als een combicode twee keer wordt 
gescand of een combicode van een ander artikelsoort wordt gescand volgt een 
foutmelding;  

8. Als de container vol is druk je op “V”;  
9. Er wordt bovenaan de container 1 keer rond geseald, zodat duidelijk is dat er geen dozen 

meer uit de container mogen worden gehaald of mogen worden bijgelegd; 
10. De containers worden naar de “outbound” locatie gebracht waarna ze zo snel mogelijk 

naar hun uiteindelijke magazijn worden gebracht. 
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1.3 Pallet of container naar voorraadlocatie brengen 
 
Vervolgens moet de pallet of container naar het magazijn worden gebracht, waar hij voor 
langere tijd wordt opgeslagen, totdat hij naar externe afnemers kan worden verstuurd. Er zijn 
een aantal mogelijkheden: 

1. De pallets/containers met importartikelen (status = magazijn: impobi, locatie: outbound) 
gaan per heftruck naar het desbetreffende magazijn (Ensmag, Import of Room); 

2. De pallets/containers met textielartikelen (status: magazijn Texwerk, locatie: outbound) 
gaan per heftruck of palletwagen naar magazijn Ensmag of Texgp; 

3. De pallets/containers van assemblage (status: magazijn Mould, locatie outbound) 
worden “direct” naar het DC verstuurd. 

 
Deze 3 processen zijn nagenoeg hetzelfde.De magazijnchef boekt met behulp van de scanner 
of de computer de pallets/containers met locatiestatus “outbound” over van het huidige 
magazijn (Impobi, Texwerk of Mould) naar het uiteindelijke magazijn (Ensmag, Import, 
Room, Texgp, Ensmag, Dcheng, Dchart of Hanbui). De locatiestatus verandert automatisch 
van “magazijn: “verzend magazijncode”; locatie: outbound” naar “magazijn “ontvangst 
magazijnnaam”, locatie: inbound”. Bij het overboeken naar een ander magazijn kan men 
alleen naar de “inbound” locatie boeken. Zo kan men altijd zien hoeveel artikelen er 
“onderweg” zijn. De heftruckchauffeurs kunnen nu door, met behulp van het scanprogramma 
“locatiestatus”, de locatiestatus te scannen, zien naar welke magazijnen de pallets/containers 
heen moeten. Ze brengen de pallets/containers naar de magazijnen waar ze moeten worden 
opgeslagen. De status blijft nog steeds: magazijn “magazijnnaam”; locatie: inbound. 
 
Nu kunnen de goederen daadwerkelijk op hun locatie worden gezet. Dit proces kan als volgt 
worden uitgevoerd: 

1) Kies het scanprogramma “op locatie zetten”; 
2) Kies submenu “automatisch”; 
3) Het scanapparaat zegt “scan ui- pallet- of containerbarcode”; 
4) Scan de pallet- of containerbarcode. Op het beeldscherm staan nu zowel de nieuwe 

magazijnnaam als de door het systeem bepaalde vaste of vrije locatie waar de 
pallet/container moet komen te staan. Het systeem koppelt, in geval van vrije locaties, 
op dat moment automatisch de artikelcode aan de locatie. Hierdoor wordt voorkomen 
dat een pallet met andere artikelbarcodes aan dezelfde locatie wordt toegewezen; 

5) Zet de pallet/container op de locatie; 
6) Scan de locatiebarcode. Het gebruik van locatiebarcodes zorgt voor een grotere 

betrouwbaarheid betreffende het op de juiste locatie komen van de producten. Bij het 
scannen van een verkeerde locatiebarcode volgt er een foutmelding en blijft het 
beeldscherm staan op de juiste locatiecode totdat de juiste locatiebarcode is gescand. 
Als de juiste locatiebarcode is gescand verandert automatisch de status van de pallet: 
van “ magazijn “magazijnnaam”, locatie: inbound” naar “ magazijn “magazijnnaam”, 
locatie: C18 ”. 

 
Er moet in het AS400-systeem een mogelijkheid worden gecreëerd voor de magazijnchefs om 
een overzicht te krijgen van alle colli’s, pallets en containers in alle magazijnen met de status 
“inbound” en de tijd dat ze deze status kregen. Als er een pallet is die langer dan 1 á 1,5 dag 
de status “inbound” heeft dan kan dit 3 dingen beteken: 

1. De pallet is nooit verzonden. Het verzendende magazijn moet gaan kijken of de pallet 
nog in de verzendruimte staat; 

2. De pallet staat nog ergens in de ontvangstruimte van het ontvangende magazijn. Het 
ontvangende magazijn moet gaan kijken of de pallet nog in de ontvangstruimte staat; 
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3. De pallet is op de locatie neergezet die het systeem aangaf, doch men heeft de 
locatiebarcode niet goed gescand. Het ontvangende magazijn moet gaan kijken of de 
pallet toch op zijn locatie staat. 

 
 
2 Proceswijzigingen bij “van Voorraad tot Verzending” 
 
2.1 Orderpicken 
 

De picklijsten worden ongeveer hetzelfde opgebouwd als het bij het huidige proces. Alleen 
kijkt het systeem nu eerst automatisch of het mogelijk is om gehele pallets te gebruiken. Op 
de picklijst staat dan bijvoorbeeld voor het picken van 36 tuinstoelen met artikelcode 12345: 
 

Artikel Locatie Eenheid Aantal/Eenheid Te picken eenheden Totaal 

12345 C18 Pallet 20 1 20 
D05 Stuks 1 16 16 

Figuur 6.1 Voorbeeld picklijst 
 

Het orderpicken begint door het vrijgeven van laadlijsten voor de verzendingen van 1 dagdeel 
(blok). Net zoals het nu gebeurt, worden de verzendetiketten op optimale looproute uitgeprint. 
De lijst met verzendetiketten bestaat uit twee delen, namelijk de etiketten van losse colli’s en 
de etiketten van pallets.  
 
Om het orderpicken te verbeteren is aan het verzendetiket informatie toegevoegd en 
aangepast. Voorbeelden van een origineel en een aangepast verzendetiket staan in bijlage 6.2. 
De aanpassingen zijn: 
 

1. Distributie-eenheid: Om aan de orderpicker te verduidelijken, ook al is de bulk en 
pickvoorraad gescheiden, dat het om een pallet of een losse colli gaat, moet er ook de 
distributie-eenheid (COLLI of pallet) op worden vermeld; 

2. Transportmiddel: Deze volgt direct achter de distributie-eenheid. Dit is of per 
PALLET of per container. Deze kan door de werkvoorbereiding aan de hand van de 
zendingsgegevens worden ingevoerd; 

3. Locatiestatus: Dit is de originele locatiestatus (IMPORT A03) die bij het opstellen van 
de picklijst is vastgesteld. Deze stond al op het verzendetiket, maar is nogmaals een 
stuk groter afgebeeld; 

4. Afzetgebied: De afzetgebiedcode moet duidelijk op het verzendetiket aanwezig zijn. 
Hierdoor kan snel worden gezien of een pallet/colli bij het goede afzetgebied staat. 
Het afzetgebied (AG12) kan door de werkvoorbereiding bij het maken van de etiketten 
op eigen inzicht van het aanbod van de afzetgebieden worden ingevuld. Als het 
mogelijk is zou dit ook automatisch kunnen gebeuren aan de hand van het totaal aantal 
m³ goederen dat er moet worden verzonden en de in het systeem reeds als bezet 
gemelde afzetplaatsen; 

5. Wagennummer: Dit is het wagennummer (18210) waaraan de laadlijst is toegewezen. 
Deze staat op dit moment nog niet op het verzendetiket. Deze staat er nu wel op zodat 
meteen kan worden gezien of deze op de correcte plek staat, namelijk bij de andere 
goederen op hetzelfde laaddok; 

6. Artikelcode/Artikelomschrijving: Deze mag niet te klein worden omdat de afnemers 
aan de hand van de artikelcode de zending op volledigheid controleren. (62210028 / 
Da Vinci Stapelstoel); 

7. Klantgegevens: Blijft de huidige grote behouden (Kees Smit Tuinmeubelen); 
8. Laadlijstnummer: Wordt groter afgebeeld omdat dit duidelijker is bij het uitsorteren 

van een batchorder (36743); 
9. Verzendetiketbarcode: Blijft de huidige grote houden. (IMPORT  A03  2 

(00)387112680009566170   DCHART). 
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Het orderpicken kan als volgt worden uitgevoerd: 
1. De orderpicker kiest voor het scanprogramma “orderpicken”; 
2. De orderpicker gaat naar de locatie die op de sticker staat; 
3. Het scanapparaat zegt: “scan verzendetiket of druk “V””, waarbij V weer voor vol 

staat;  
4. De orderpicker scant de verzendetiketbarcode; 
5. Er zijn nu twee mogelijkheden, afhankelijk van of het een pallet betreft of een losse 

colli: 
a. Als het verzendetiket voor een pallet is, scant hij de palletbarcode. Het 

systeem controleert dan automatisch of deze pallet de juiste soort artikelen 
bevat en of de producten op de juiste locatie stonden. Het systeem zet nu 
automatisch de status van de pallet met de daaraan gekoppelde ui-barcodes om 
van “locatie: C18” naar “locatie: picked”. De andere gegevens van de 
artikelstatus blijven hetzelfde. Ga verder met stap 8; 

b. Als het verzendetiket voor een losse colli is, dan scant de orderpicker de 
combicode. Het systeem controleert dan automatisch of deze colli van de juiste 
artikelsoort en locatie is. Indien dit niet zo is, geeft het scanapparaat een 
foutmelding. Indien correct plakt de orderpicker de sticker naast de combicode 
op de colli. Het systeem zet nu automatisch de status van de combicode van de 
colli om van “locatie: D5” of naar “locatie: picked” De andere gegevens van de 
artikelstatus blijven hetzelfde. Ga verder met stap 6; 

6. De orderpicker legt de colli op de pallet; 
7. Herhaal de stappen 2 t/m 6 tot dat de pallet vol is; 
8. Is de pallet/container vol dan drukt hij op “V”; 
9. Het scanapparaat zegt “scan palletbarcode”. Dit is om alle colli’s aan de palletbarcode 

te koppelen. In het geval van het picken van een pallet wordt dus nogmaals de 
geplakte palletbarcode gescand; 

10. Als er losse colli’s gepickt zijn, kan de pallet nu worden geseald; 
11. Het scanapparaat zegt “Scan: AG06”. Dit weet het scanapparaat automatisch omdat 

alle verzendetiketten van dat wagennummer door de werkvoorbereiding aan dat 
afzetgebied zijn gekoppeld;  

12. Hij rijdt de pallet/container naar het desbetreffende afzetgebied 6 en scant daar de 
locatiecode van het afzetgebeid, die op de grond is geplakt, om er voor te zorgen dat 
het scanprogramma correct wordt afgesloten. De goederen zijn nu automatisch 
overgeboekt van “locatie: picked” naar “locatie: AG06”. Is niet de goede afzetgebied-
barcode gescand dan volgt er een foutmelding en blijft “AG06” net zo lang in beeld 
staan tot wel de goede afzetgebiedbarcode is gescand. 

 
2.2 Verzendklaar maken 
 
Het verzendklaar maken verandert het minst van alle processen omdat hier al wordt gewerkt 
met scanners. Om er extra zeker van te zijn dat de pallets en containers op het gewenste 
laaddok verschijnen kan een extra systeemverplaatsing worden ingevoerd. Net zoals bij het 
orderpicken, de werkvoorbereiding een bepaald afzetgebied in het systeem invoerde, voeren 
ze nu een laaddokcode in van waar de order gaat worden verladen. Dit is dezelfde laaddok-
code als die op het verladingsoverzicht is vermeld. De verplaatsing van het afzetgebied naar 
het laaddok gaat als volgt: 
 

1. Kies het scanprogramma “Op locatie zetten”; 
2. Kies submenu “automatisch”; 
3. Het scanapparaat zegt “scan pallet of containerbarcode”; 
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4. Scan 1 van de pallet of containerbarcodes die op het betreffende afzetgebied staan; 
5. Het systeem ziet dat de betreffende container of pallet op een afzetgebied staat en kijkt 

of er al een laaddokcode aan het bijbehorende wagennummer is gekoppeld. Als dit zo is 
dan zegt het scanapparaat “Scan LD03”. Is dit niet zo dan kan de pallet of container niet 
met het “automatisch” “op locatie zetten” worden verplaatst en volgt dus een fout-
melding; 

6. Scan de bijbehorende laaddokcode 3. De pallet of container wordt hiermee automatisch 
overgeboekt van locatiestatus “AG06” naar locatiestatus “LD03”. 

 
Het proces van verzendklaar maken kan beginnen als de eerste pallets of containers op het 
laaddok verschijnen. Het proces kan als volgt worden uitgevoerd: 
 

1. De verzendscanner kiest het scanprogramma “verzendklaar maken”; 
2. De verzendscanner voert het “wagennummer” in dat op het verzendetiket staat. De 

verzendscanner ziet nu hoeveel colli er nog moeten worden gescand. De verzendscanner 
scant 1 zending tegelijk. Hierdoor kunnen de pallets en containers die niet bij de zending 
horen nog worden weggehaald; 

3. De verzendscanner scant een pallet- of containerbarcode; 
4. Het computersysteem controleert nu of de colli’s op de pallet of in de container bij de 

zending/wagennummer horen. Dit gebeurt door te controleren of de verzendetiketten die 
in het systeem aan de pallet of containerbarcode zijn gekoppeld bij het betreffende 
wagennummer horen; 

5. Als de pallet of container bij de zending hoort en gereed is om te worden verzonden, 
scant de verzendscanner een papiertje waarop de barcode van “outbound” staat. De 
status van de container- of palletbarcode met de daaraan gekoppelde colli’s is door 
“outbound” te scannen automatisch verandert van “locatie: ld03” naar “locatie: 
outbound”. Als de container of pallet niet bij de zending hoort, geeft het scanapparaat 
een foutmelding; 

6. Als status op “outbound” is gescand, zet de verzendscanner een paraaf op het 
verzendetiket zodat iedereen kan zien dat het artikel gereed is om te worden verzonden; 

7. Denkt de verzendscanner dat alle pallets of containers op het laaddok zijn gescand dan 
kan hij/zij dit controleren op de scanafwijklijst. De volgende uitdraai is een voorbeeld 
van de scanafwijklijst zoals deze er uit had kunnen zien. Deze scanafwijklijst is van 
Dchart (incl. crossdocking van Texgp) van de 16 verzendetiketten van wagennummer 
12345. 

 
Wagennummer: 18210  Totaal aantal colli: 40 

Verzend-
etiket 

Locatiestatus Ui-code Pallet-
code 

Container-
code 

Aantal 
Colli 

Locatiestatus 
Magazijn Locatie Magazijn Locatie 

1/10 Dchart B01 123   1 Dchart Outbound 
2/10 Dchart C12    1 Dchart C12 
3/10 Dchart D05 234   1 Dchart Outbound 
4/10 Dchart D05 345   1 Dchart Picked 
5/10 Dchart D05 456   1 Dchart Outbound 
6/10 Dchart C18  12345  20 Dchart Ag06 
7/10 Dchart E15 678   1 Dchart Outbound 
8/10 Dchart E15 789   1 Dchart Outbound 
9/10 Dchart C02  23456  12 Dchart Ld03 
10/10 Dchart C02 012   1 Dchart Outbound 
1/6 Texgp A16  34567  16 Dchart Outbound 
2/6 Texgp B01  45678  12 Dchart Outbound 
3/6 Texgp B03 321 56789  1 Dchart Inbound 
4/6 Texgp B03 432 56789  1 Dchart Inbound 
5/6 Ensmag C02 543 56789  1 Dchart Inbound 
6/6 Ensmag C08 654   1 Ensmag 540 

Figuur 6.2 Voorbeeld aangepaste scanafwijklijst 



   
 

 - 64 - 

Bijlagen 

De controleurs kunnen aan de hand van deze zendingsstatus zien waar er iets is fout gegaan 
tijdens het gehele proces. Deze controle zal in de praktijk voor de eerste keer direct na het 
orderpicken plaatsvinden en voor de tweede keer vlak voor de werkelijke verzending. In deze 
zendingsstatus staan mogelijke fouten (locatiestatus nog geen “outbound”). Sommige fouten 
zijn meteen duidelijk na het orderpicken (C12, picked) en de rest (Ag06, Ld03) vlak voor 
verzending. Locatiestatus “inbound” betekent dat deze goederen van de textielmagazijnen wel 
zijn overgeboekt naar Dchart maar nooit bij het afzetgebied zijn ontvangen. 
Als om welke reden dan ook een product uiteindelijk niet kan worden verzonden moet op de 
locatiestatus een afwijkingscode worden ingevuld. Hiervoor kunnen dezelfde afwijkcodes 
worden gebruikt als dat nu gebeurt. Dit zijn o.a: 
 

310 Artikelcode onleesbaar; 
320 Artikel barcode ontbreekt; 
330 Artikel beschadigd; 
350 Artikel barcode onjuist; 
510 Wagen vol; 
540 Artikel niet aanwezig; 
550 Onjuiste verpakkingseenheid. 

 
 
2.3 Crossdocking 
 
Dit gedeelte telt voor alle crossdockmagazijnen 
 
Orderpicken 
Dit gaat hetzelfde als op het distributiecentrum. Na het orderpicken worden de goederen 
verzameld op de door de werkvoorbereiding gekozen locatie (afzetgebiedcode of 
laaddokcode). 
 
Verzendklaar maken 
Dit gaat hetzelfde als op het DC. De goederen worden overgeboekt van het afzetgebied of het 
laaddok naar “outbound”. Aan de hand van de zendingsstatus die bij het wagennummer hoort 
kan de controleur zien welke goederen nog niet aanwezig zijn. Aan de hand van de 
locatiestatus in de zendingsstatus kan actie worden ondernomen.  
 
Verzending van crossdockmagazijn naar DC 
De magazijnchef boekt nu alle goederen van het betreffende wagennummer met de 
locatiestatus “magazijn: Texgp; locatie: outbound” over naar de locatiestatus “magazijn: 
Dchart; locatie: inbound”. Vervolgens kunnen alle pallets/containers met de locatiestatus 
“magazijn: Dchart; locatie: inbound” in de vrachtwagen worden geladen. 
 
Ontvangst Dchart 
De goederen komen binnen bij Dchart. Het te volgen proces is bijna hetzelfde als bij de 
goederen die op voorraad moeten worden opgeslagen (zie paragraaf 1.3). Het enige verschil is 
dat de producten nu direct naar een afzetgebied of een laaddok worden verplaatst in plaats van 
een locatie in een magazijnstelling. Het te volgen proces is als volgt: 

1. De ontvangstscanner kiest voor het scanprogramma “op locatie zetten”; 
2. Kies voor submenu “automatisch”; 
3. Het scanapparaat zegt “scan combi- pallet- of containerbarcode”; 
4. Als de combi- pallet- of containerbarcode wordt gescand, ziet het systeem automatisch 

dat het artikel is toegewezen aan een zending/wagennummer; 
5. Is er door de werkvoorbereiding reeds een afzetgebied of laaddokcode ingevoerd dan 

zal het scanapparaat “Scan Ag06” of “Scan Ld03” aangeven. Moet dit handmatig door 
werkvoorbereiding gebeuren en is het nog niet gedaan dan geeft het scanapparaat een 
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foutmelding. Indien het systeem automatisch een afzetgebied kan aanwijzen dan doet 
hij dit op basis van het volume van de gehele order en de nog beschikbare lege 
afzetgebieden; 

6. Door het scannen van de gewenste laaddokcode of afzetgebied worden de goederen 
automatisch overgeboekt van “inbound” naar “Ag06” of “Ld03”. 

 
 
3 Verschillende soorten voorraadverplaatsingen 
 
Bij de voorraadverplaatsingen tussen fysieke voorraadlocaties kan er onderscheid worden 
gemaakt tussen twee soorten voorraadverplaatsingen, namelijk: 
 

1. Voorraadverplaatsingen met behoud van de distributie-eenheid (los, pallet, container); 
a. Tussen magazijnen vanwege capaciteitsproblematiek; 
b. Interne voorraadverplaatsingen; 
c.  Pallets of containers samenvoegen. 

2. Voorraadverplaatsingen met verandering van de distributie-eenheid. 
a. Palletiseren en Containeriseren; 
b. Depalletiseren en Decontaineriseren; 
c. Orderpicken. 

 
3.1 Voorraadverplaatsingen met behoud van distributie-eenheid 
 

a) Voorraadverplaatsingen tussen magazijnen met gereed product in verband met 
capaciteitsproblematiek.  
1) Als men heeft bepaald welke producten er moeten worden verplaatst, pakt men 

eerst alle producten uit de betreffende locaties en zet ze bij een daarvoor 
aangewezen laaddok neer; 

2) Vervolgens kiest de “verzendscanner” voor het scanprogramma “op locatie 
zetten”; 

3) Kies de optie “handmatig”;  
4) Kies de optie “nieuw magazijn”; 
5) Op het beeldscherm staat nu “scan combi-, pallet- of containerbarcode”; 
6) Scan de combi-, pallet- of containerbarcode; 
7) Omdat voor de optie nieuw magazijn is gekozen, wordt automatisch de status 

veranderd naar “locatie: “inbound” van het betreffende magazijn. De voorraad 
wordt nu dus automatisch van het originele magazijn afgeboekt en bij het nieuwe 
magazijn bijgeboekt; 

8) De goederen worden in de vrachtwagen geladen; 
9) De goederen worden naar het nieuwe magazijn getransporteerd en uitgeladen bij 

de laaddok voor binnenkomende goederen; 
10) Volg de stappen 1 t/m 6 uit paragraaf 1.3. “Pallet of container naar voorraadlocatie 

brengen”. 
 

b) Interne voorraadverplaatsingen (herinrichting voorraadlocaties); 
Deze verplaatsingen zijn om de grote voorraadlocaties met weinig producten te ruilen 
met de kleine voorraadlocaties met veel producten. 
De te volgen stappen voor interne voorraadverplaatsingen zijn: 
1. Bepaal welke goederen er moeten worden verplaatst. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

door een magazijnchef of het hoofd fysieke productie. Zij bepalen ook de nieuwe 
magazijnlocatie; 

2. De verplaatsingsscanner kiest het scanprogramma “op locatie zetten”; 
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3. Hij kiest voor submenu “handmatig”; 
4. Hij kiest voor submenu “zelfde magazijn”; 
5. Het scanapparaat zegt nu “scan ui- pallet- of containerbarcode”; 
6. Scan de combi- pallet- of containerbarcode; 
7. Het scanapparaat zegt nu “scan nieuwe locatie”; 
8. Indien deze nieuwe locatie al bezet is door een ander artikelsoort dan moeten deze 

artikelen eerst naar een andere locatie worden overgeboekt, omdat een locatie niet 
twee verschillende artikelsoorten kan opslaan. Het is gemakkelijk om deze 
goederen naar “inbound” van hetzelfde magazijn over te boeken, omdat deze 
locatie administratief gezien een onbeperkte opslagcapaciteit heeft. Hierna kunnen 
deze goederen weer op een andere locatie worden opgeslagen; 

9. Scan de locatiebarcode van de nieuwe locatie. Het artikel, de pallet of de container 
wordt nu automatisch overgeboekt naar de nieuwe locatie; 

10. Vervolg stap 5 t/m 9 tot dat al het gereed product verplaatst is. 
 
c) Pallets of containers samenvoegen. 
Deze voorraadverplaatsing is om er voor te zorgen dat er na het orderpicken niet allemaal 
halve pallets of containers zijn. De te volgen stappen voor deze voorraadverplaatsingen zijn: 

1. Kies het scanprogramma “samenvoegen”; 
2. Het scanapparaat zegt “Scan “van” pallet- of containerbarcode” (losse colli kan 

ook); 
3. Scan de “van” pallet- of containerbarcode; een losse combicode kan ook gescand 

worden alleen wordt dan alleen de betreffende colli “verplaatst”; 
4. Het scanapparaat zegt “Scan “naar” pallet- of containerbarcode”; 
5. Bij het scannen van de “naar” pallet- of containerbarcode kijkt het systeem 

automatisch of de locatiestatus van de containers wel hetzelfde was. (bijvoorbeeld 
allebei “locatie: AG12”). Het systeem verandert nu automatisch de oude pallet- of 
containerbarcode in de nieuwe pallet of containerbarcode. 

 
 
3.2 Voorraadverplaatsingen met verandering in distributie-eenheid 
 

a) Palletiseren en Containeriseren; Het vergroten van de distributie-eenheid. 
i. De opslag van losse colli’s in containers of op pallets voor de opslag van losse 

colli’s gereed product van de afdeling assemblage en textiel en de importgoederen. 
Dit is het proces zoals is beschreven in de paragrafen 1.1 en 1.2 in deze bijlage. 

ii. Van opslag in containers naar opslag op pallets. De voorraden gereed product 
worden vanwege gebrek aan opslagcapaciteit eerst in containers opgeslagen. 
Wanneer er genoeg opslagcapaciteit is, worden de colli’s gepalletiseerd. Het 
proces kan als volgt worden uitgevoerd: 
1. De magazijnchef of het hoofd fysieke productie bepaalt welke artikelsoorten er 

op voorraad gaan worden gepalletiseerd; 
2. De magazijnchef of het hoofd fysieke productie bepaalt de locatie waar de 

pallets komen te staan; 
3. Er wordt een formulier bij de palletiseerafdeling afdeling ingeleverd waarop 

staat vanaf welke locatie de producten moeten komen en naar welke locatie de 
producten moeten gaan. Dit kan dezelfde locatie zijn; 

4. De goederen worden met de computer of de scanner overgeboekt naar de 
locatie “pallet”. Dit is de locatie die is bestemd voor het palletiseren en wordt 
ook wel de palletiseerafdeling genoemd; 

5. Een heftruckchauffeur haalt de producten op van de locatie; 
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6. Nu worden de stappen 1 t/m 9 van de standaard palletiseerprocedure afgewerkt 
zoals beschreven in paragraaf 1.1 van deze bijlage; 

7. De heftruckchauffeur gaat nu met het scanprogramma “op locatie zetten” de 
pallet, eventueel per 2 pallets in 1 container, naar de locatie brengen. Dit wordt 
met submenu “handmatig” gedaan. Vervolgens wordt voor het submenu 
“zelfde magazijn” gekozen; 

8. De heftruckchauffeur chauffeur scant de locatiebarcode en automatisch wordt 
de locatie veranderd van “pallet” naar bijvoorbeeld C18. 

 
b) Depalletiseren en decontaineriseren; Verkleinen van distributie-eenheid  

• Wanneer de pickvoorraad op is, moet deze worden aangevuld door bulkvoorraad.  
Het te volgen proces is simpel en gaat als volgt: 
1. De heftruckchauffeur die zorgt voor de aanvulling van de pickvoorraad kiest 

het scanprogramma “op locatie zetten”. Kies voor submenu “handmatig”; 
2. Kies voor submenu “eigen magazijn”; 
3. Het scanapparaat zegt: “Scan de ui- pallet of containerbarcode”; 
4. De heftruckchauffeur scant de pallet- of containerbarcode ; 
5. Het scanapparaat zegt: “Scan nieuwe locatie”; 
6. De heftruckchauffeur scant de locatiecode van de pickvoorraad; 
7. Automatisch wordt door de computer de pallet of container overgeboekt van 

locatie “bulklocatie” naar locatie “picklocatie”. De computer heeft 
gecontroleerd of de artikelen die in de container of op de pallet staan van 
dezelfde soort zijn als die op de picklocatie; 

8. Als een container leeg is, dan verdwijnt de daaraan verbonden 
containerbarcode automatisch uit het systeem. 

 
c) Orderpicken; Door het toekennen van de verzendetiketten aan een pallet of container 

wordt de distributie-eenheid vergroot. Het proces van het orderpicken wordt 
uitvoerig beschreven in paragraaf 2.1.van deze bijlage 

 
 
3.3 Overzicht voorraadverplaatsingen per colli 
 
Aan de hand van de in het systeem opgeslagen voorraadverplaatsingen met daaraan de 
gekoppelde datum/tijd en de werknemercode van de werknemer die de voorraadverplaatsing 
uitvoerde, kan nu een lijst worden opgemaakt van alle voorraadverplaatsingen van een 
bepaalde colli. Zo’n lijst voor de colli met combicode 12345678 kan er als volgt uitzien. 
 

Combi-barcode: 12345678 
Datum Tijd Pallet Container Magazijn Locatie Werknemercode 

18022001 10:30  Con12345 Mould A16 Kri 
18022001 12:40  Con12345 Mould Outbound Spa 
18022001 13:56  Con12345 Dchart Inbound Mor 
18022001 14:50  Con12345 Dchart C12 Gad 
23032001 10:21  Con12345 Dchart Pallet Vri 
23032001 13:28 Pal234567 Con54321 Dchart D05 Sta 
28052001 16:30 Pal234567  Dchart Picked Ger 
28052001 16:40 Pal234567  Dchart Ag12 Ger 
30052001 11:30 Pal234567  Dchart Ld06 Gad 
30052001 12:30 Pal234567  Dchart Outbound Sas 

Figuur 6.3 Voorbeeld voorraadverplaatsingslijst 
 
Aan de hand van deze gegevens kan worden gekeken wie bepaalde taken heeft uitgevoerd. 
Ook kunnen aan de hand van deze gegevens doorlooptijden van bepaalde processen worden 
bepaald.
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Bijlage 6.12   Kosten-batenanalyse bij volledige automatisering van voorraad- 
overboeking en controleprocessen bij goederenverplaatsing 
 

De kosten zijn onder te verdelen in eenmalige investeringskosten en jaarlijks terugkomende 
onderhoudskosten: 
 
Investeringskosten   
Aanpassen systeemopbouw HVIS/PGB:  fl. 75.000 á fl. 150.000 
Schrijven/Kopen scannersoftware:   fl. 75.000 á fl. 150.000 
Training: 40 mensen * 10 uur * fl. 50 = fl. 20.000   
Aanschaffen scanapparaten: 30 * 13.000 =  fl. 390.000 
Andere hardware (bijv. terminals):   fl. 40.000.                      + 
              Totaal =   fl 600.000 á fl 750.000 
 
Onderhoudskosten 
Onderhoudskosten: (10% van investering)= fl. 60.000 á fl. 75.000 per jaar  
 
De baten worden door 2 factoren bepaald.  

1. Productiviteitstoename uitvoerend en administratief personeel; 
2. Verkoop van voorraadverschillen. 

 
Ten eerste gaat de productiviteit van het uitvoerende en administratieve personeel omhoog, 
waardoor de standaard bedrijfsprocessen door minder mensen kunnen worden uitgevoerd. Dit 
komt doordat er minder fouten moeten worden hersteld en door een directe aansturing door de 
aanwezigheid van verbeterde locatie-informatie. Doordat het simuleren van alle proces-
wijzigingen een onmogelijke taak was heb ik me gericht op de literatuur. In casussen uit de 
praktijk verbeterde de productiviteit over het algemeen met 10% tot 25%, met af en toe 
uitschieters die productiviteitsverbeteringen van meer dan 50% laten zien [2]. Deze uitschieters 
doen zich voor wanneer men van volledig ongeautomatiseerd naar volledig geautomatiseerd 
gaan. Aangezien Hartman delen van de gegevens verwerking reeds heeft geautomatiseerd, zie ik 
dit niet als haalbaar. Mijn berekeningen gaan dan ook uit van een productiviteitsverbetering van 
10% tot 25%.  
 
Hartman heeft op dit moment de volgende loonkosten voor het uitvoerend personeel in de 
magazijnen: 
 

Magazijnmedewerkers:   fl 2,2 miljoen 
Allround magazijnmedewerkers:  fl 0,7 miljoen  
Administratief personeel   fl 0,5 miljoen + 
Totaal:     fl 3,4 miljoen 

 
Hierdoor liggen de baten voor loonkosten tussen de fl. 340.000 (10%) en fl. 850.000 (25%) per 
jaar. Hierin zitten voor het grootste deel de kosten 2, 3, 4 en 5 verwerkt voor het ineffectief 
functioneren van de fysieke distributie, zoals deze in paragraaf 5.4 zijn beschreven. Deze vier 
kosten vertegenwoordigen gezamenlijk een kostenpost van +/- fl. 200.000. De rest van de baten 
door productiviteitsstijgingen worden verklaard door het sneller uitvoeren van de standaard 
bedrijfsprocessen door een verbeterde directe aansturing van het personeel door middel van de 
scanners en de verzendetiketten. 
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Een tweede baten post zijn de gederfde inkomsten van de voorraadverschillen. Doordat er veel 
minder voorraadverschillen zullen optreden kunnen deze goederen nu wel worden verkocht. Bij 
de volgende berekeningen ben ik er van uit gegaan dat de voorraadverschillen met 80% zullen 
afnemen door de invoering van automatische identificatie. We hadden in paragraaf 5.4 
uitgerekend dat wanneer er helemaal geen voorraadverschillen meer zouden zijn er voor            
+/- fl. 200.000 aan extra artikelen hadden kunnen worden verkocht. Als de voorraadverschillen 
met 80% afnemen dan zal dit dus tot een omzetstijging leiden van +/- fl. 160.000. 
 
De totale baten worden dan dus fl 500.000 á 1.010.000 per jaar.  
 
Hierdoor wordt de langste terugverdientijd: 

Tl = (750.000 + 75.000* Tl) / 500.000 
Tl = 1,8 jaar 

 
De kortste terugverdientijd is: 
  Tk = (600.000 + 60.000* Tk) / 1.010.000 
  Tk = 0,6 jaar 
 
Hiermee komen we op een gemiddelde terugverdientijd van: 

Tgem = ((1,8 + 0,6) / 2) = 1,2 jaar  
 
Dit klinkt als aannemelijk. Blommestein en van Dongen Torman zeggen in hun handboek 
“Logistiek en Informatie-technologie”: “De praktijk leert dat de meeste bedrijven de kosten van 
een Automatische-Identificatiesysteem binnen een jaar hebben terugverdiend.” 
 
Het probleem is om tot een go/no go beslissing te komen voor het maken van de investering. Het 
blijft vooral moeilijk om een gedegen schatting te maken van de baten. Omdat het simuleren van 
dit soort proceswijzigingen meestal een onmogelijke opdracht blijkt te zijn, is het niet goed 
duidelijk hoe zich de baten met de kosten zullen verhouden. Uit de ervaring die is opgedaan uit 
een groot aantal projecten blijkt dat diverse automatiseringstechnieken, waaronder ook geauto-
matiseerde registratie en herkenning, pas efficiënt blijken te zijn wanneer zij worden gezien in het 
totaal van alle bedrijfsprocessen. Pas wanneer de gehele goederenstroom in het proces wordt 
betrokken en de gegevens die op het ene punt worden vastgelegd elders weer worden gebruikt, 
wordt de investeringsbalans positief [Blommestein, van en Dongen Torman, van, 1998]. Het 
installeren van een automatisch identificatiesysteem is niet goedkoop, maar kan wel een zeer 
goede investering zijn. De praktijk leert dat de meeste bedrijven de kosten van een automatisch 
identificatiesysteem binnen een jaar hebben terugverdient [Blommestein, van en Dongen Torman, 
van, 1999].  
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Bijlage 6.13 Globaal implementatieplan voor automatisering 
voorraadoverboekingen en controleprocessen 

 
Als basis voor het opstellen van het implementatieplan is er gebruik gemaakt van het bekende 
handboek “Logistiek en informatietechnologie” van F.B.E.Blommestein en J.P. Dongen 
Troman [3].  
 
De uitkomsten van dit onderzoek moeten er toe leiden dat er een projectteam wordt 
samengesteld. Men dient er voor te zorgen dat alle betrokken afdelingen zijn vertegen-
woordigd in dit team. De afgevaardigde van de automatiseringsafdeling kan het team op de 
hoogte brengen van de mogelijkheden van de diverse computersystemen. Vanwege de 
ervaringen met het invoeren van het scannen bij de verlading, dienen de personen die daarbij 
waren betrokken zeker weer bij dit project te worden betrokken. Zeker dienen het Hoofd 
logistiek, Hoofd fysieke distributie, Hoofd processen en Hoofd automatisering in deze 
projectgroep te zitten. Als projectleider dient 1 van de drie directeuren te worden aangewezen. 
Vanwege de grote wijzigingen in de algemene processen zou dit het beste de Directeur 
Productie kunnen worden. Vanwege de grote inbreng van de afdeling automatisering dient 
ook de Financieel Economisch Directeur nauw te worden betrokken bij het project, omdat de 
afdeling automatisering onder deze afdeling valt. 
 
Binnen het projectteam moet duidelijk worden afgesproken wie voor welke datum bepaalde 
taken moet realiseren. De projectleider volgt alle stappen en gaat na of op de geplande datum 
deze taken ook effectief zijn gerealiseerd. Hij houdt ook alle betrokken managers op de 
hoogte van de voortgang van het project. Het is normaal dat een projectteam voor een aantal 
vergaderingen een beroep doet op een aantal medewerkers die geen deel uitmaken van het 
projectteam, maar die een bepaald specialisme hebben. Indien nodig kan ook een beroep 
worden gedaan op externe specialisten, collega’s uit andere bedrijven, vakorganisaties of 
potentiële leveranciers. Tot de volgende go/no go beslissing, die de investeringsbeslissing zal 
zijn, ziet het globale vervolgplan er als volgt uit: 
 
1. Vorming Projectgroep; 
2. Identificatie nieuwe processen (administratief en fysiek). De in paragraaf 6.2.1 

uitgewerkte oplossing kan als basis dienen voor deze nieuwe processen; 
3. Op elkaar afstemmen van de administratieve en fysieke processen. Hierbij dient het hoofd 

automatisering als toetser voor de technische haalbaarheid; 
4. Kosten-batenanalyse voor zowel de aanpassing van het huidige systeem als wel de 

aankoop van een nieuw (aanvullend) systeem. Ook hier zullen de baten nog moeilijk te 
schatten zijn; 

5. Keuze aanpassen huidig systeem of nieuw aanvullend systeem; 
6. Go/no go beslissing. Investeringsbeslissing. 
 
Vanaf deze go/no go beslissing zijn de te volgen stappen afhankelijk van de gekozen 
processen en de manier van systeemaanpassing, waardoor er nog weinig valt te zeggen over 
de implementatie. De volgende globale punten moeten ongeacht de keuze altijd worden 
uitgevoerd. In waarschijnlijke volgorde van starttijd zijn dit. 
 

1. Toeleveranciers van hardware en/of software selecteren; ik adviseer om deze 
toeleveranciers een actieve rol te laten spelen bij de implementatie van het systeem; zij 
kunnen adviseren en wijzen op veel voorkomende problemen bij de implementatie; 

2. Aanvullende hardware kopen en installeren; 
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3. Software schrijven of kopen. Indien de software zelf wordt geschreven, dan dient deze 
fase, vanwege de enorme tijdsinspanning, reeds voor het aankopen van de nieuwe 
hardware plaats te vinden; 

4. Software installeren; 
5. Technische test. Er wordt gekeken of de hardware en software niet conflicteren; 
6. Simulatie. Door middel van het invoeren van fictieve goederenstroominformatie kan 

de realiteit worden nagebootst; 
7. Aanschaf additionele scanapparaten; 
8. Training personeel; 
9. Invoeren nieuwe processen als standaard proces. 
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Bijlage 6.14   Voorbeeld van informatieverspreiding via 
  communicatienetwerk  

 
 

Invoering nieuw magazijn 
 
Onderwerphoofd: Brookhuis (Brookhuis@hartman.nl) 
 
E-mailadressen : Brookhuis@hartman.nl, Prakken@hartman.nl,  Bakker@Hartman.nl, 
Snippe@Hartman.nl, Moreno@Hartman.nl, Nijhuis@Hartman.nl.   
 
Vanaf heden hebben we een nieuw magazijn op de volgende locatie: 
Magazijn Exportgoederen 
Buitenlandsestraat 45 
7513 AA Enschede 
 
Dit magazijn heet in het voorraadsysteem: EXPORT 
 
De goederen met de artikelcodes 12345, 23456 en 34567 zullen vanaf heden naar dit 
magazijn gestuurd moeten worden en zullen niet meer op Dchart geaccepteerd worden. 
De goederen die op Dchart staan, zullen naar dit magazijn getransporteerd worden en de 
nog binnenkomende exportgoederen met deze artikelcodes zullen hier direct naar toe 
moeten. 
 
 

mailto:Brookhuis@hartman.nl
mailto:Prakken@hartman.nl
mailto:Bakker@Hartman.nl
mailto:Snippe@Hartman.nl
mailto:Moreno@Hartman.nl
mailto:Nijhuis@Hartman.nl
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Bijlage 6.15 Kosten-batenanalyse en implementatie van oplossingen voor 
 eenmalige formele communicatie 
 
Kosten-batenanalyse 
De extra kosten zullen liggen in het eenmalig opstellen van de standaard wijzigingsprofielen, 
aangezien de investeringskosten voor de hard- en software (Windows NT) reeds in het 
verleden zijn gemaakt. Als er 25 standaardwijzigingen worden uitgewerkt en het kost 2 uur 
om 1 standaardwijziging uit te werken, dan zijn de eenmalige investeringskosten ongeveer   
25*2*50 = fl. 2500. Hierbij is rekening gehouden met een arbeidsloon voor een administratief 
medewerker van fl50. Hierna hoeven deze profielen alleen maar te worden ingevuld voor de 
specifieke wijzigingen. Dit invullen zal sneller gaan dan iedereen opbellen en/of te vertellen 
van de wijziging. De baten zullen naast het sneller verspreiden van de informatie ook worden 
behaald uit het voorkomen van fouten doordat iedereen op de hoogte was van de wijziging. 
Deze “voorkomen kosten” zijn moeilijk te schatten omdat niet duidelijk is hoeveel fouten er 
zullen worden voorkomen en hoe groot (fl.) deze fouten zouden zijn geweest. Als we 
aannemen dat een gemiddelde fout leidt tot fl. 200 aan additionele kosten, dan zullen na het 
voorkomen van 13 fouten de investeringskosten reeds zijn gedekt. Of wanneer elke 
opgestelde standaardwijziging tot het voorkomen van een halve fout (=(2*50)/200) leidt, dan 
worden de investeringskosten gedekt. 
 
Implementatie 
Om het gebruik van het communicatienetwerk voor “eenmalige” communicatie te bevorderen 
zal een eerste aanzet moeten worden gegeven. Aangezien het Hoofd processen en het Hoofd 
fysieke distributie bekend zijn met de vaak voorkomende wijzigingen zullen zij deze aanzet 
moeten geven. In eerste instantie zal een aantal eenmalige wijzigingen (bijv: magazijn-, vaste 
verpakkingseenheid-, artikelbarcode en transporteurwijziging) moeten worden uitgewerkt. 
Hierna kan men deze aanvullen naar mate zich nieuwe wijzigingen voordoen. Per onderwerp 
moet er 1 persoon worden aangewezen die de informatie in dit bestand kan veranderen. Voor 
de rest van het personeel is dit een “Alleen Lezen” bestand. Deze ene persoon kan dan worden 
aangesproken als iemand ook op de hoogte wil worden gehouden als er bepaalde dingen 
veranderen. Hierdoor kan niet iedereen zomaar alle informatie krijgen. Werknemers die niet 
direct de beschikking hebben over een computer dienen via een message-bord op de 
werkvloer op de hoogte te worden gehouden.  
 
Men kan beginnen met deze oplossing te introduceren binnen de fysieke distributie, waarna 
deze verder kan worden uitgebreid naar alle afdelingen van de Hartman Groep. 
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Bijlage 6.16   Procesomschrijvingen in “Handboek Magazijnmedewerker” 

Handboek                                                                                                  Magazijnmedewerker 
 
Orderpicken 
 
Omschrijving: Het zoeken, pakken en gereed zetten van goederen die later verzonden moeten 
worden. 
 
Het orderpickproces bestaat uit een aantal handelingen: 
1. Ophalen verzendetiketten; 
2. Bepalen wel of niet palletiseren; 
3. Scanprogramma starten; 
4. Orderpicken; 
5. Pallet of container naar afzetlocatie brengen. 
 
Zijn er vragen over hoe je een bepaald proces moet uitvoeren dan kun je dit altijd vragen aan 
een “allround magazijnmedewerker”. Zij zijn te herkennen aan de geheel blauwe kleding” 
 

1. Ophalen verzendetiketten 
a) Ga naar de tafel waar de verzendetiketten en de scanapparaten liggen. Dit is in hal A. 

Een voorbeeld van een verzendetiket staat in figuur 1; 
b) Pak de meest linkse stapel verzendetiketten, want deze moeten als eerste klaar zijn. 

Alleen de etiketten die links van de oranje pion liggen mogen georderpickt worden. 

 
   Figuur 1  Voorbeeld verzendetiket 

 
2. Bepalen wel of niet palletiseren 
a) Kijk op het verzendetiket naar het autonummer (AUnr). In dit voorbeeld is dit         

18-2-10. Kijk naar het autonummer-overzicht dat boven de tafel waar de 
verzendetiketten liggen hangt. Zoek in deze lijst het bijbehorende autonummer en kijk 
in de kolom “pallets” of de goederen gepalletiseerd moeten worden; 

b) Als er gepalletiseerd moet worden dan pak je een lege pallet en anders een lege 
container. 
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 Handboek                                                                                                Magazijnmedewerker 

 
3. Scanprogramma starten 
a) Druk op de “aan” knop; 
b) Voer jouw “wachtwoord” in en druk “enter”; 
c) Kies het magazijn waarvoor jij gaat orderpicken. Dit kun je op het verzendetiket 

zien aan de locatie waar het artikel zich bevindt. In dit voorbeeld is dit Import. Als 
je op het distributiecentrum werkt dan zal dit Dchart of Hanbui zijn. Type het 
nummer in dat voor de magazijnnaam op je scanner. Druk “enter”; 

d) Het scanapparaat vraagt “scan verzendetiket of druk “V””. Je bent nu klaar om te 
gaan orderpicken. 

 
4. Orderpicken 
a) De verzendetiketten zijn op volgorde gedrukt, zodat je zo weinig mogelijk hoeft te 

lopen/rijden. Werk daarom altijd de verzendetiketten af in de volgorde dat ze zijn 
afgedrukt; 

b) Als je op pallets moet orderpicken pak dan ook altijd een paar palletetiketten. Deze 
liggen op dezelfde tafel als waar de verzendetiketten lagen; 

c) Zolang je pallet of container nog niet vol is dan hoef je ook nog niet op “V” te 
drukken en blijf je de stappen d t/m i herhalen; 

d) Scan de barcode van het bovenste verzendetiket; 
e) Het scanapparaat vraagt nu “scan artikelbarcode”; 
f) De locatie waar je met je reachtruck en pallet of container heen moet gaan, staat op 

het verzendetiket. In dit voorbeeld is dit locatie A03 in magazijn Import; 
g) Scan een artikel dat op de gewenste locatie ligt; 
h) Als je het goede artikel hebt gepickt dan zegt het scanapparaat weer  “scan 

verzendetiket of druk “V””. Zolang dit niet is gebeurd blijft de scanner “scan 
artikelbarcode” tonen. Lukt je het niet om een goed artikel te vinden, vraag dan om 
hulp van een “allround magazijnmedewerker” of iemand die er al langer werkt; 

i) Als je het goede artikel hebt gepickt dan plak je het verzendetiket naast de 
artikelbarcode; 

j) Als de pallet vol is druk je wanneer het scanapparaat “scan verzendetiket of druk 
“V”” op  V; 

k) Het scanapparaat vraagt nu “scan container- of palletbarcode”; 
l) Ben je met een container aan het orderpicken scan dan de containerbarcode die 

rechtsboven op de container is geplakt. De containerbarcode begint altijd met CON; 
m) Ben je met een pallet aan het orderpicken scheur dan 1 van de palletbarcodes die je 

hebt meegenomen af. Een palletbarcode begint altijd met PAL. Scan deze 
palletbarcode. Seal de pallet en plak de palletbarcode op buikhoogte op de pallet; 

n) De pallet of container kan nu naar de afzetlocatie worden gebracht die op de scanner 
en het verzendetiket vermeld staat. 

 
5. Pallet of container naar afzetlocatie brengen 
a) Op de scanner staat nu “scan afzetgebied AG12”. In dit voorbeeld is dit afzetgebied 

12 maar dit kan natuurlijk een ander afzetgebied zijn; 
b) Ga met je pallet of container naar het betreffende afzetgebied en scan de 

afzetgebiedlocatie; 
c) Als je nog verzendetiketten hebt dan kun je die nu gaan orderpicken. Oftewel je kunt    

weer verder met stap 4 totdat al je verzendetiketten op zijn. 
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Bijlage 6.17 Kosten-Baten analyse en implementatie van 
proceshandboeken.  

 
Kosten-batenanalyse 
De belangrijkste kosten die er zijn voor het maken van de handboeken zijn de loonkosten 
voor het voor de eerste keer op papier zetten van de processen en het onderhoud van deze 
handboeken. Het is van belang dat er eenduidigheid is over de uit te voeren processen, omdat 
men anders bezig blijft met aanpassen van de handboeken. De kosten voor het voor de eerste 
keer opstellen van de procesomschrijvingen schat ik op +/- 1 manmaand voor de handboeken 
van de magazijnmedewerker en de allround magazijnmedewerker gezamenlijk. Dit komt neer 
op +/- fl. 5000. De onderhoudskosten schat ik op 2 uur per week. Dit is afhankelijk van het 
aantal proceswijzigingen dat er wordt doorgevoerd. De onderhoudskosten komen dan op      
fl. 50 * 2 uur * 50 weken = fl. 5000 per jaar. De kosten voor papier zijn +/- fl 0,05 per kopie 
(incl. inkt). Er van uitgaande dat er 250 handboeken moeten worden uitgeprint, er per jaar 2 
geheel vernieuwde versies worden uitgebracht, en een handboek uit 25 pagina’s zal bestaan 
dan komen de papierkosten op fl 0,05 * 250 * 2 * 25 = fl. 625. De totale kosten voor het       
a-jaar gebruiken van de handboeken komt dan op:  K(a) = 5000 + 5625 * a 
 
De baten zijn moeilijker te schatten omdat niet echt duidelijk is hoeveel fouten hierdoor 
worden voorkomen. Stel dat hierdoor in het hoofdseizoen elke dag 4 fouten van uitzend-
krachten voorkomen worden, die elk een half uur hersteltijd nodig hebben. Hierdoor wordt er 
4*0,5* fl 40 * 100 dagen = fl. 8000 op jaarbasis bespaard. Hierbij komt dat elke uitzendkracht 
sneller is ingewerkt vanwege de duidelijke procesomschrijvingen. Ook kan de maximale 
productiviteit omhoog omdat alle processen duidelijk zijn en de uitzendkrachten dus niet 
bepaalde processen hoeven te ontwijken. Dit kan worden versterkt doordat sommige 
uitzendkrachten thuis het handboek doorlezen om zo alles sneller te weten dan de andere 
uitzendkrachten. Dit kan als gratis werktijd voor Hartman worden gezien. Het is onduidelijk 
hoeveel de productiviteitsstijging bedraagt. Maar aangezien Hartman fl. 2,2 miljoen per jaar 
kwijt is aan loonkosten voor de magazijnmedewerkers, staat 1% productiviteits-verbetering al 
voor +/- fl. 20.000 aan loonkostenreductie. De kosten worden mijns inziens dan ook 
ruimschoots gedekt. 
 
Implementatie 
Bij de implementatie moet 1 persoon worden aangesteld die de handboeken bijhoudt. 
Aangezien het Hoofd processen op dit moment al bezig is met het maken van proces-
omschrijvingen lijkt hij mij daarvoor de geschikte persoon. Hij kan samen met de deskundige 
werknemers, de processen op papier zetten. Wanneer er uiteindelijk een eenduidig proces-
handboek is ontworpen, kan deze onder de werknemers worden uitgedeeld. 
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Bijlage 6.18 Kostenanalyse van oplossingen voor ontbreken inzicht in 
orderdoorloopproces 

 
Kosten geïntegreerd bijhouden begin- en eindtijden in AS400 systeem 
De kosten die worden gemaakt, zijn onder te verdelen in de ontwerpkosten en de 
programmeerkosten. De ontwerpkosten zijn voor a) het ontwerpen van de rapportages, b) het 
bepalen van de tijden die moeten worden opgeslagen en c) een ontwerp van de systeem-
verandering. Deze kosten worden door het hoofd automatisering geschat op ongeveer           
60 uur á fl 75 = fl. 4500. De programmeerkosten die gemaakt worden voor het vastleggen van 
de begin- en eindtijden worden geschat op: 60 uur á fl. 75 = fl. 4500. De programmeerkosten 
voor het opbouwen van de standaard rapportage worden per start en/of eindtijd per proces op 
8 uur geschat. Aangezien ik in eerste instantie van 19 processen de begin- en/of eindtijd 
willen vastzetten worden de kosten geschat op: 152 uur * fl. 75 = fl. 11400. De totale 
eenmalige investeringskosten komen hiermee op fl. 20400 te liggen. Er zijn geen 
gebruikskosten omdat de tijden automatisch worden opgeslagen. 
 
Kosten continu handmatig bijhouden begin- en eindtijden 
Alle begin en eindtijden worden de tijden handmatig bijgehouden. Per laadlijst zorgt dit bij 
deze begin- en eindtijden voor 19 tijden. Bij een aanname dat dit per begin- of eindtijd 10 sec. 
kost, vergt dit ongeveer 3 minuten. Bij een aantal van +/- 15.000 laadlijsten per jaar, zal het 
continu bijhouden van de tijden 750 manuur vergen. Dit is nog exclusief het verwerken van 
de tijden in bijvoorbeeld Excel. Met de aanname dat een manuur fl. 50 kost, kom je op een 
kostenplaatje van fl. 37500 per jaar. De kosten voor het eerste jaar zijn al bijna 2 keer zo hoog 
als de eenmalige investeringskosten van het automatisch bijhouden van de tijden in het 
AS400-systeem. De oplossing wordt dan ook als niet geschikt bevonden. 
 
Kosten periodiek handmatig bijhouden begin- en eindtijden 
Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal laadlijsten waarvan de begin- en eindtijden 
jaarlijks worden bijgehouden. Dit kan dan als een jaarlijkse steekproef worden gezien. Men 
kan dan per jaar kijken hoe de orderdoorlooptijden zijn veranderd. Aan de hand van het 
verkregen inzicht kunnen dan acties worden ondernomen. Voor elke 1000 laadlijsten die 
jaarlijks worden bijgehouden, zijn de kosten ongeveer 50 manuur per jaar. Dit staat ongeveer 
gelijk aan fl. 2500 gulden per jaar. 
 
Kosten eenmalig handmatig bijhouden van begin- en eindtijden 
Dit kan als een eenmalige steekproef worden gezien voor het krijgen van een beter inzicht in 
de totale orderdoorlooptijd en de deelprocessen. Net zoals hierboven zijn de kosten voor elke 
1000 laadlijsten ongeveer gelijk aan 50 manuur. Dit staat ongeveer gelijk aan fl. 2500 gulden. 
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Bijlage A Begrippenlijst 
 
Barcode-etiket: Elk gereed product heeft een barcode-etiket waarop de artikel-

soort en de kleur van het product staat. De artikelsoortcode is in 
barcode vermeld. Voorbeelden van een barcode-etiket staan in 
bijlage 2.6 en 6.1. 

 

Begeleidingsbon:  Bon die aan de containers worden geplakt. Op deze bon staan het 
artikelnummer, het aantal en de productiedatum. Een voorbeeld 
van een begeleidingsbon staat in bijlage 2.7. 

 

Colli: Een enkel artikel. 
 

Combi-barcode: Barcode-etiket met daarop een barcode van de artikelsoortcode en 
een ui-barcode die het artikel uniek identificeert. Een voorbeeld 
van een combi-barcode is het aangepaste barcode-etiket in bijlage 
6.1. 

 

DC: Zie distributiecentrum. 
 

Dchart: Is het overdekte magazijn van het distributiecentrum. Hier 
worden voornamelijk de stoelen en tafels in dozen opgeslagen. 

 

Distributiecentrum (DC): De locatie van waaruit alle goederen worden verstuurd naar de 
klant. Op het distributiecentrum zijn ook twee magazijnen 
gevestigd namelijk Dchart en Hanbui. Het distributiecentrum ligt 
op 3,5 km van het hoofdkantoor. 

 

Ensmag: Is een magazijn bij het hoofdkantoor. Hier worden voornamelijk 
textielproducten opgeslagen. 

 

Fysieke distributie: Hieronder vallen alle activiteiten die zijn gericht op de goederen-
stromen van het gereed product van productie tot en met het 
afleveren bij de klant. 

 

Getelde voorraad: Voorraad zoals hij is geteld bij de inventarisatie. 
 

Hanbui: De onoverdekte opslag bij het distributiecentrum. Hier worden 
voornamelijk de weerbestendige kunststof stapelstoelen opge-
slagen. 

 

Hartman-container: Container die bij Hartman wordt gebruikt voor de opslag van 
goederen. Deze container is +/- 1,2 meter diep, 2,2 meter breed en 
2,0 meter hoog. 

 

Klacht Is een fout, behorende bij 1 laadlijst, die door de afnemer is 
opgemerkt en dus pas na de verzending bekend is. Een klacht 
heeft betrekking op het aantal geleverde artikelen of de kwaliteit 
er van. 

 

Laadlijst: Per afzender per zending is er 1 laadlijst, waarop de te leveren 
artikelen staan. Een zending voor meerdere afnemers bestaat dus 
uit meerdere laadlijsten. En ook wanneer een order voor 1 
afnemer is verdeeld over meerdere zendingen zijn er dus 
meerdere laadlijsten. Een voorbeeld van een laadlijst staat in 
bijlage 2.8. 

 

Leverkwaliteit Het percentage goed geleverde laadlijsten. De leverkwaliteit 
wordt berekend door:  
Leverkwaliteit = 1 – (aantal klachten/ totaal aantal laadlijsten) 
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Leverkwaliteitperformance: De performance van een enkel magazijn ten opzichte van de 
gemiddelde performance van alle magazijnen betreffende de 
leverkwaliteit. Een performance van 1 is gemiddeld. Een 
performance hoger/lager dan 1 is een beter/slechter dan 
gemiddelde performance. 

 

LP: Zie leverkwaliteitperformance. 
 

Manco: Een verkeerd geleverde orderregel hetgeen pas na de verzending 
bekend wordt. Dit kan zowel betekenen dat er te weinig, te veel 
of beschadigde artikelen geleverd zijn. 

 

Material management:  Alle activiteiten die zijn gericht op de goederenstromen van 
grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten van inkoop tot en met 
productie. 

 

Nulregel: Een, om welke reden dan ook, niet volledig geleverde orderregel, 
hetgeen voor de aflevering bij de klant reeds bekend is. 

 

Orderpicken: Het pakken van artikelen uit de magazijnstellingen om daarna te 
versturen naar de interne of externe afnemer. 

 

Orderregel: Een order bestaat uit een aantal artikelsoorten. Elke artikelsoort 
binnen die order heeft één orderregel. Een orderregel bestaat dus 
uit 1 of meerdere artikelen van dezelfde artikelsoort voor dezelfde 
order. 

 

Pallet: Hartman gebruikt de standaard euro-pallets. Deze hebben een 
afmeting van 1,0 bij 1,2 meter. 

 

Picklocatie: De magazijnlocatie waar het artikel ligt opgeslagen voordat deze 
wordt georderpickt.  

 

Pickregel: Elke colli op een laadlijst heeft een eigen pickregel. De code die 
hier aan is verbonden staat op het verzendetiket. 

 

Scanafwijklijst: Aan de hand van de scanafwijklijst kan men zien welke producten 
al georderpickt en verladen zijn. Een voorbeeld van een 
scanafwijklijst staat in bijlage 2.12. 

 

Scannen: Het elektronisch lezen van barcodes. Hierdoor kunnen fouten die 
door menselijk falen veroorzaakt worden voorkomen. 

 

SDC: Stroom Diagnostische Chart; De Stroomdiagnostische Chart van 
de fysieke distributie staat in bijlage 5.2 

 

Stapelstoel: Een kunststof stoel die uit 1 stuk is gegoten. Omdat deze stoelen 
gemakkelijk stapelbaar zijn en zo ook op magazijn Hanbui zijn 
opgeslagen heten ze stapelstoelen. 

 

Systeemvoorraad: Voorraad zoals hij in het AS400-systeem staat. 
 

Texgp: Is een magazijn bij het hoofdkantoor. Er worden voornamelijk 
textielproducten opgeslagen. 

 

Tracking en tracing: Het kunnen lokaliseren en volgen van artikelen. Dit gebeurt 
meestal met behulp van scanapparaten die zorgen voor de 
benodigde informatie in het informatiesysteem. 

 

Uitlevergraad: Het percentage orderregels dat op een laadlijst staat en ook kan 
worden geleverd. De formule voor de uitlevergraad is: 
Uitlevergraad = 1- (aantal nulregels / totaal aantal orderregels) 
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Ui-barcode De barcode op een barcode-etiket die het artikel uniek identificeert. 

Een voorbeeld van een ui-barcode staat op het aangepaste barcode-
etiket in bijlage 6.1. 

 

Uitleverperformance: De performance van een enkel magazijn ten opzichte van de 
gemiddelde performance van alle magazijnen betreffende de 
uitlevergraad. Een performance van 1 is gemiddeld. Een performance 
hoger/lager dan 1 is een beter/slechter dan gemiddelde performance. 

 

UP: Zie uitleverperformance. 
 

Verladingsoverzicht: Overzicht van alle zendingen op 1 dag verdeelt over 4 blokken. Een 
voorbeeld van een verladingsoverzicht staat in bijlage 2.10. 

 

Verzendeenheid: De vaste bestelhoeveelheid van een artikelsoort. Elke artikelsoort 
heeft een vaste bestelhoeveelheid. 

 

Verzendetiket: Op het verzendetiket staan o.a. de naam van de afnemer, de 
artikelsoort en de picklocatie. Voorbeelden van een verzendetiket 
staan in bijlage 2.11 en 6.2. 

 

Voorraadperformance: De performance van een enkel magazijn ten opzichte van de 
gemiddelde performance van alle magazijnen betreffende de 
voorraadverschillen. Een performance van 1 is gemiddeld. Een 
performance hoger/lager dan 1 is een beter/slechter dan gemiddelde 
performance. 

 

VP: Zie voorraadperformance. 
 

Zending: Een zending bevat de artikelen voor 1 of meerdere afnemers. 
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