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ke indeling van de Material Handling afdeling is bij de groei van het bedrijf achterge
bleven en men werkt reeds jaren met dezelfde hulpmiddelen. Deze afstudeeropdracht 
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betreft enkele grafieken en tabellen. Voor de overzichtelijkheid van het verslag 
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MANAGEMENT SUMMARY 

Het hier voor u liggende rapport is ontstaan uit het afstudeerproject bij Philips Lighting 
B.V. Oss. Het betreft hier een fysieke herinrichting van het onderdelenmagazijn. 
De hier voor u liggende goederenstroom en lay-out studie is verricht in het kader van 
de Universitaire opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit afstudeerproject is ontstaan uit de vraag naar een efficientere lay-out 
van de material handling bij Philips Lighting in Oss. De fysieke indeling van het maga
zijn en de centrale ontvangstruimte zijn achtergebleven bij de veranderende omge
ving. Door de veronderstelling dat met een andere indeling en andere werkwijzen effi
cienter gewerkt kan worden is dit afstudeerproject ontstaan. 

Om tot een nieuw ontwerp te komen voor de afdeling material handling is het maga
zijn in de huidige hoedanigheid grondig geanalyseerd en zijn de gehanteerde werkwij
zen uitvoerig beschreven. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met diverse medewerkers 
van de afdeling, maar ook met andere mensen binnen de organisatie die met het ma
gazijn te maken hebben. 

Doelstelling 

De doelstelling van de afdeling material handling is een efficiencyverbetering van 25 
%. Deze verwachten zij te kunnen bereiken door onder andere een andere indeling 
van het magazijn, aantal en verhouding pick- bulkplaatsen en effectiever gebruik van 
data-handling systemen. 

Eisen aan het systeem 

De eisen die aan het systeem worden gesteld, om tot deze 25 % rendementsverbete
ring te komen zijn de volgende: 
• Het binnen 18 uur kunnen inslaan van de goederen, met een gemiddelde van 6 

uur. 
• Het binnen 4 uur kunnen uitleveren aan de productieafdelingen binnen Philips Oss. 
• Een ontvangstquant op een locatie 
Deze laatste eis is ontstaan om het mogelijk te maken het informatiesysteem de lege 
locaties te kunnen laten aanwijzen. Een ontvangstquant is in SAP (het gebruikte in
formatiesysteem) gedefinieerd als een ontvangen orderregel. 

Randvoorwaarden voor het ontwerp 

De randvoorwaarden waaraan de nieuwe indeling moet voldoen zijn de volgende: 
• De indeling moet passen binnen de huidige bebouwing 
• Het besturingssysteem voor de material handling is SAP 

Onderzoeksmethode 

Voor het in kaart brengen van de goederenstroom zijn van alle componenten die door 
het magazijn stromen de gegevens bijeengezocht wat betreft hun verpakking. Dit zo
wel voor volume als voor aantal componenten per verpakking. Vanaf de invoering van 
SAP zijn alle transferorders bewaard gebleven. Transferorders zijn in SAP de orders 
waarmee iets verplaatst wordt. Dit kunnen zijn afboekingen naar de afdeling, maar 
ook verplaatsingen in het magazijn. Al deze transferorders zijn verzameld in een grote 
database om hiermee de goederenstroom goed in kaart te kunnen brengen. 
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Productgroepen 

Om een gedegen analyse van het magazijn te maken bleek het nodig de componenten 
te groeperen op basis van een bepaald criterium. Alie componenten die in het maga
zijn opgeslagen warden zijn bestemd voor een specifiek proces. Voorbeelden van pro
cessen zijn het Brugdraad Inserterproces en het Odd Components Placing proces. Dit 
bleek tevens de enige mogelijkheid om de componenten eenduidig te groeperen. 
Sommige componenten warden op meerdere afdelingen gebruikt, dus een groepering 
op afdeling is niet eenduidig. 
De verschillende productgroepen hebben zo hun eigen specifieke eigenschappen. Zo 
zijn de kartonnen dozen die bij het verpakken van de eindproducten gebruikt warden 
groat in volume en relatief laag in waarde. De spoelen en FET's die binnen de product
groep OCP vallen zijn relatief klein, maar hebben een hoge waarde. Het karton komt 
binnen per volle pallet, de FET's komen in kleinere volumes tegelijk binnen. 
De componenten in het magazijn zijn als volgt over de productgroepen verdeeld : 

Productaroeo Omschriivina Eiaenschannen 
AS Axiaal Weerstanden Kleine como. 
BI Brugdraad Printolaten Rel . hooa aewicht 
HOUSE Housina Kaooen en bodems Groot, voile pallets 
FCM Surface Mountina Onsertcomoonenten Duur Veel kleine como. Per veroakkina 
OCP Odd Comp.Placing Grote varieteit aan losse compo- Grote diversiteit aan verpakkingen en 

nenten sooelen relais zekerinoen oewichten 
Pack Packaging (1) Karton Goedkoop volumineus 
Pack Packaaino (2) Etiketten e.d. Grotendeels losse rollen 
RLI radiaal inserter FET's en capacitors Klein duur 

Werkwijzen 

De gehanteerde werkwijzen bij het ontvangstproces en het uitgifteproces zijn ar
beidsintensief en foutgevoelig. Zo warden alle ontvangsten handmatig ingeboekt en 
uitgesorteerd. Bij deze inboekingen moeten regelmatig 12 NC's (12 cijferige numerie
ke code) ingetikt warden. Voor het plaatsen van de ontvangsten in het magazijn wordt 
aan het begin van iedere dienst gekeken welke locaties vrij zijn en deze warden dan in 
de loop van de dienst gevuld met de ontvangsten die uitgesorteerd zijn. 
Het picken van de goederen in het magazijn vindt plaats aan de hand van een pick
lijst. Deze lijst wordt meegenomen om alle locaties te bezoeken waarvan gepickt moet 
warden en om wijzigingen op te schrijven. Er is geen pickrouting in het magazijn. De 
magazijnmedewerker bekijkt de picklijst grondig, op basis van ervaring kijkt hij welke 
locaties lopend te bezoeken zijn en voor welke een heftruck nodig is en wat dan de 
slimste volgorde is. Er zijn 7 verschillende uitgiftemethoden. Sommige zijn automa
tisch, bij andere moet eerst op de afdeling warden gekeken hoeveel er bijgevuld moet 
warden. Deze uitgiftemethoden hebben allemaal zo hun voor en nadelen. 

De ontvangstzijde van de goederenstroom 

Bij de centrale ontvangst warden alle goederen ontvangen, behalve de chemicalien. 
Na analyse bleek dat de ontvangsten niet verspreid over de weekdagen binnenkomen. 
Er is een piek op maandag en een piek op donderdag. Ook op de dag zelf zijn er pie
ken waar te nemen en wel op 11.00 uur en om 13.30 uur. De spreiding per dag is te 
verklaren door de vaste leverdagen van enkele grate leveranciers, zoals Kappa, die 
het karton levert en Heinrichs, die de bodems en kappen van de eindproducten levert. 

De opslag van de goederen 

In het magazijn warden alle goederen random opgeslagen. Aan het begin van elke 
dienst wordt gekeken welke locaties vrij zijn en hier warden dan de ontvangsten dan 
die dag in geplaatst. Alie componenten staan dus door elkaar in het magazijn, wat er 
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dus voor kan zorgen dat voor een pickorder het hele magazijn doorkruist moet wor
den. Dit heeft ook tot gevolg dater regelmatig van hoge locaties gepickt moet worden 
en er dus voor bijna alle pickorders een heftruck nodig is. Er zijn namelijk ook geen 
grijplocaties in het magazijn. 
Uit een voorraadanalyse blijkt dat er van veel verschillende componenten meerdere 
weken voorraad ligt. Er bleek van verschillende componenten meer dan een jaar ver
bruik op voorraad te liggen. Er bleken zelfs veel componenten in het magazijn te lig
gen die helemaal niet meer gebruikt gaan worden. Een aantal hiervan zijn inmiddels 
verschrot. 

De uitgiftekant van de goederenstroom 

Aan de uitgiftekant zien we een soortgelijk verloop per uur als bij de centrale ont
vangst. Ook hier is het werkaanbod niet gelijkmatig over de dag verdeeld. Er is hier 
een piek in orderregels waar te nemen om 06.30 uur. Voor bijvoorbeeld de bijvulkar
ren zijn vaste tijdstippen waarop deze aangevuld moeten worden, voor andere uitgif
temethoden, zoals de losse aanvragen en spoedkaarten is geen vast tijdstip. Voor de 
magazijnmedewerkers komt het werken dan ook neer op "hollen of stilstaan". 

Nieuwe magazijnindeling 

Voor een nieuwe magazijnindeling is gekeken naar de behoefte aan locaties bij een 
bepaald aantal weken voorraad. Hiervoor is gekeken naar het verbruik per week van 
iedere component en gekeken naar het volume en aantal waarin dit gemiddeld bin
nenkomt. Wanneer een component altijd binnenkomt in een klein doosje is een kleine 
locatie nodig, komt een component altijd binnen per voile pallet, dan is hiervoor een 
palletlocatie nodig. 
De benodigde hoeveelheid locaties verschilde nogal van de aanwezige locaties. Vooral 
bleken er veel te weinig kleine locaties te zijn en bleken er teveel palletlocaties te zijn. 
Om dit verschil weg te werken worden er nieuwe legbordstellingen geplaatst in het 
magazijn, ten koste van 3 rijen palletstelling. 

Om te kijken wat de beste indeling van productgroepen in het magazijn zou zijn is het 
projectteam picklocaties in het leven geroepen. Dit projectteam heeft gekeken naar 
verschillende factoren die het werken in het magazijn be'invloeden. Aan de hand van 
factoren als ergonomie, loopafstand en tijd, zijn hier een aantal opties uit voortge
vloeid, waarvan er een is gekozen. De gekozen optie houdt een indeling in het maga
zijn in op basis van productgroepen. De componenten die binnen een productgroep 
vallen komen bij elkaar in een gang (of maximaal 2 gangen) in het magazijn te liggen. 
Binnen deze productgroepen wordt een ABC indeling toegepast, waardoor de hardlo
pers binnen een bepaalde productgroep aan het begin van de gang komen te liggen 
(dus het dichtst bij het uitgiftepunt). De hardlopers zullen onderin de gang in een grij
plocatie komen te liggen. Het heftruckgebruik zal hierdoor ook sterk verminderen. 
Deze indeling per gang zal voor de kleinere ontvangsten ook doorgevoerd worden in 
de legbordstellingen. Hier zullen geen grijplocaties worden aangemaakt, omdat dit niet 
zinvol is bij locaties die toch allemaal binnen handbereik liggen. 

De indeling in productgroepen per gang heeft tot gevolg dat voortaan voor een pick
lijst niet meer het hele magazijn doorgelopen danwel gereden hoeft te worden, maar 
dat alle componenten die voor die picklijst nodig zijn in een gang in het magazijn te 
vinden zijn. In de meeste gevallen hoeft dan niet eens de gang geheel te worden in
gelopen. 
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Nieuwe nummering in het magazijn en pickrouting 

Het is in SAP niet mogelijk om pickrouting toe te passen. Er kan dus niet per picklijst 
een kortste looproute bepaald worden met behulp van een optimaliseringalgoritme. 
Om nu toch een pickrouting in te voeren wordt in het magazijn de nummering aange
past. Het is in SAP namelijk wel mogelijk de volgorde van orderregels te wijzigen op 
de picklijst. Door nu de nummering aan te passen aan de gewenste looproute is het 
mogelijk een routing te forceren. 
In de huidige indeling hebben de stellingen een letter en de verschillende locaties 
nummers. Met de nieuwe nummering zullen niet meer de stellingen, maar de gangen 
een lettercombinatie krijgen. 
Door nu de pickorderregels in alfabetische volgorde op de picklijst te zetten (in de 
toekomst op het beeldscherm van de barcodescanner), wordt de magazijnmedewerker 
"gedwongen" een bepaalde route te lopen in het magazijn. 
Deze route komt neer op het bezoeken van uitsluitend die gangen waar de compo
nenten van die productgroep liggen. Dit staat schematisch weergegeven in de volgen
de plattegrond van het magazijn 

Gang AM RIJGANG Gang AD 
RIJGANG 

GRIJPVOORRAAD AFDELING 

Groep : BI Gang Al Groep : AS Gang AG 

10 8 7 5 4 3 38373 353433323 302 2827262 

Dit is een voorbeeld voor de productgroep OCP. 

Philips Lighting B.V. Oss Pagina V 



Conclusies 

Voor het magazijn en de centrale ontvangst is het meest belangrijke om de goederen
stroom geed te organiseren. Voor de centrale ontvangst houdt dit in het spreiden van 
de ontvangsten over de week. Voor het magazijn houdt dit in het verminderen van de 
verschillende uitgiftemethoden en ook het geed spreiden van de overgebleven uitgif
temethoden. Door de spreiding in tijdstippen van ontvangst ender controle te krijgen 
zal het met een FIFO werkwijze op centrale ontvangst mogelijk zijn om gemiddeld 
binnen 4,5 uur alle ontvangsten in te boeken, uit te sorteren en op een geschikte lo
catie in het magazijn te plaatsen. De belangrijkste wijziging hiervoor zal moeten zijn 
het levervenster van de leveranciers te verkorten, zodat in ieder geval de dag van le
vering vaststaat. Hierna kan nog worden gekeken of het mogelijk is op die dag een 
specifieke levertijd af te spreken, zodat de medewerkers bij de centrale ontvangst in 
kunnen springen op een mogelijk grote ontvangst. 
Voor het magazijn is het van belang het aantal uitgiftemethoden te verminderen. Dit 
voorkomt verwarring, irritatie en fouten. Een ideale situatie zou zijn het uitgeven op 
productieorder, in combinatie met provloc-locaties. Wanneer de productieorders tijdig 
in SAP zijn verwerkt, kunnen de juiste componenten door de magazijnmedewerkers 
verzameld worden. Uitzondering op deze mogelijkheid zijn de machines waar Wc
rollen op zitten, die ook bij een volgende productieorder blijven zitten. Hiervoor zijn de 
provloc-locaties ideaal. 
Door tijdig de productieorders door te geven kunnen de pieken in werklast verminde
ren, doordat de medewerkers vooruit kunnen gaan werken. 
Door de nieuwe indeling in het magazijn en het gebruik van routing kan de uitgifte 
naar productie gemiddeld gerealiseerd worden in 1 uur en drie kwartier. 

Aanbevelingen 

1. Door het "opvoeden" van de toeleveranciers wat betreft wijze van verpakken kan 
het uitsorteren sneller plaatsvinden en het inboeken van de goederen sneller 
plaatsvinden. 

2. Door het structureel bijhouden van de parameterinstelling betreffende kan de vei
ligheidsvoorraad verlaagd worden. 

3. Door het structureel bijhouden van mogelijke incourante voorraad kan de ruimte in 
het magazijn beter benut worden en de voorraadhoogte verlaagd worden, zowel in 
volume als in waarde. 

4. Het structureel bijwerken van de bijvulhoeveelheden voor provloc-locaties kan het 
aantal aanvullingen hierop drastisch verminderen, zonder dat dit gevolgen heeft 
voor de productie. 
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ABSTRACT 

This Warehouse project concerns the complete process, goodsflow from receipt until 
production. The goodsflow, the lay-out and the way of working were investigated. To 
make the process more controlled, several suppliers were asked to change their day of 
delivery and their way of packing. The proposals for the Warehouse are to change the 
numbering, the routing and build small locations extra. 
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1 INTRODUCTIE 

De material handling bij Philips Lighting 8. V. Oss is aan een veranderende omgeving 
onderhevig. De gebruikte indeling en hulpmiddelen zijn niet met deze ontwikkeling 
meegegroeid. In dit hoofdstuk staat de algemene doelstelling voor de material hand
ling bij Philips Lighting 8. V. Oss omschreven. Deze is verder uitgesplitst in de doelstel
ling specifiek voor het magazijn en de centrale ontvangst. 

1.1 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Philips Lighting B.V. Oss is een bedrijf dat voorschakelapparatuur voor verlichting 
ontwikkelt en produceert. Het bedrijf valt dan oak onder de productgroep Licht, daar
binnen onder de groep Lighting Electronics & Gear. In bijlage 1 staat een uitgebreid 
organigram waarin duidelijk de plaatsing van de plant in Oss te vinden is. In bijlage 2 
staat het organigram van Philips Lighting B.V. Oss, waar de afdeling Material Handling 
te vinden is. 

Lamps Luminaires 

Philips Lighting 

LE&G Automotive Batteries 

Europe 
North-America 
South-America 
Asia 

Figuur 1. Organigram Philips Lighting 

Productieplant Oss verzorgt leveringen binnen Europa, aan Noord-Amerika, Zuid
Amerika en Azie. De producten die in Oss gemaakt warden, warden verwerkt in lam
pen en armaturen. In Europa zijn naast Oss oak fabrieken in Pila en Farel (Polen). In 
Polen warden voornamelijk die producten gemaakt die uitontwikkeld zijn en waarvan 
grate series gedraaid kunnen warden. Kleine series en nieuwe producten warden in 
eerste instantie in Oss gefabriceerd. De coordinatie van de fabrieken in Polen vindt in 
Oss plaats. 

1.2 ALGEMENE INDRUK 

Een magazijn in het algemeen verzorgt een schakel in de logistieke keten, het kan 
hier een distributiecentrum betreffen, maar ook een toeleverende en/of afnemende 
dienstverlening voor een productiebedrijf. Dit laatste is bij Philips Lighting B.V. Oss het 
geval. Hiervoor zijn binnen de plant verschillende magazijnen gevestigd die de toe- en 
afvoer van goederen voor hun rekening nemen. Deze magazijnen beslaan in totaal 
een vijftal ruimtes, twee voor grondstoffen, twee voor eindproducten en een voor con
solidatie (samenvoeging) van de eindproducten en de goederenontvangst. De goede
ren voor alle productie afdelingen komen binnen bij Centrale Ontvangst (inclusief 
kantoorbehoeften, exclusief chemische producten). Indien in het magazijn niet effici
ent met de beschikbare hulpmiddelen wordt omgesprongen, waardoor een lage pro
ductiviteit ontstaat, is er sprake van een niet optimale situatie. Dit is het gevolg van 
een veranderde omgeving gedurende de afgelopen jaren, waarbij de werkwijze en 
hulpmiddelen binnen Philips Lighting B.V. Oss niet aan de omgeving (te weten: kor
tere levertijden, kleinere bestelseries en meer diversiteit) zijn aangepast. 

1.3 DOELSTELLING VAN PHILIPS Oss MET BETREKKING TOT MATERIAL HANDLING 

De doelstelling van de afdeling material handling voor 1999 bestaat onder andere uit 
het verhogen van de efficiency in de material handling met minimaal 25 %. Daarnaast 
zal er ook veel aandacht besteed warden aan de kwaliteit en effectiviteit van de goe
derenbeweging. Deze doelstellingen denken zij te kunnen bewerkstelligen door de in-
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voering van barcodering systemen, betere werkverdeling, opstarten van zelfsturende 
teams, een efficientere indeling van het magazijn en een efficienter gebruik van hulp
middelen binnen het magazijn. Voor het magazijn zijn de volgende punten mogelijk
heden tot verbetering: 
• Lay-out van het magazijn; 
• Aantal en verhouding tussen pick- en bulkplaatsen; 
• Hulpmiddelen voor transport en picken; 
• Eventueel overgaan op parallel picken; 
• Effectiever gebruik van data-handling systemen. 

Door hier veranderingen in aan te brengen hoopt men tot de doelstelling van 25 % te 
komen. 

1.4 EERSTE INDRUK 

Het magazijn bij Philips Lighting B.V. Oss is een onderdelenmagazijn welke de be
voorrading van de diverse productieafdelingen verzorgt. Het gaat hier om doorgaans 
kleine componenten, die verwerkt worden in eindproducten. Het eerste wat dan ook 
opvalt in het magazijn, is dat het magazijn redelijk groot is voor zulke kleine compo
nenten en dat er veel palletstellingen zijn, die lang niet allemaal goed gevuld zijn. Ook 
valt het op dat alles met de hand wordt gedaan. Alles wordt handmatig gesorteerd, 
geplaatst, gelezen, berekend etc. De computer wordt eigenlijk alleen als registratie 
gebruikt. Het gebruikte informatie-systeem, dat een paar maanden geleden in gebruik 
is genomen, blijkt binnen de material handling weinig te ondersteunen en moeilijk in 
gebruik te zijn. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

De huidige werkwijze bij material handling is simpel, maar foutgevoelig en arbeidsin
tensief. Als de flinke groei in omzet en productvariaties wordt afgezet tegen het ge
brek aan verbetering in efficiency en hulpmiddelen, ontstaat ruimtegebrek, dalende 
productiviteit, kwaliteitsproblemen en een onvoorspelbaar en slecht verdeeld aanbod 
aan werk. Dit heeft tot gevolg dat het meer en meer "hollen of stilstaan" is, met meer 
hollen dan stilstaan, waardoor de motivatie van de medewerkers afneemt. Door de eis 
van QS9000 (kwaliteitsnorm), dat er FIFO (First In First Out) gewerkt moet worden, 
blijkt het noodzakelijk de huidige werkwijze en gebruikte hulpmiddelen te analyseren 
en te verbeteren. 

1.6 DOELSTELLING 

Door een verandering in de omgeving wat betreft kleinere seriegroottes en vaker le
veren, is een duidelijk zichtbare discrepantie ontstaan tussen de huidige indeling in 
het magazijn en de optimale situatie. In 1998 is op basis van eigen observaties en die 
van een extern bureau door het management geconcludeerd dat de efficiency van de 
material handling aanzienlijk verbeterd kan worden. Mede hierdoor als door een groot 
aantal magazijnverschillen en grote hoeveelheid losse ( extra) aanvragen, bleek het 
nodig eens kritisch te kijken naar de fysieke indeling van het magazijn en de daarmee 
gepaard gaande werkwijzen. De doelstelling van dit afstudeerproject is het verbeteren 
van de goederenstroom aan de ontvangstkant, zodat de 25 % verbetering over de 
totale material handling haalbaar is. Dit komt neer op een 25 % verbetering van de 
goederenstroom aan de ontvangstkant. 

1.7 EISEN 

De eisen gesteld aan het gehele systeem van material handling tot aan productie zijn 
de volgende: 
• Binnen 18 uur kunnen inslaan met een gemiddelde van 6 uur. 
• Binnen 4 uur kunnen uitleveren aan de productieafdelingen binnen Philips Oss. 
• Een ontvangstquant op een locatie. 
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Om tot een simpele werkwijze te komen en om het mogelijk te maken het SAP
systeem de lege locaties te laten aanwijzen is deze laatste eis ontstaan. 
Een quant is in SAP gedefinieerd als een ontvangen orderregel. Wanneer een orderre
gel ontvangen en ingeboekt wordt, wordt dit aantal ingeboekt als een geheel. Dit is de 
ontvangstquant van een codenummer. 

Er zal binnen de looptijd van dit project worden overgegaan op twee-ploegen dienst. 
Nu zijn er nog enkelen werkzaam in drie-ploegen verband. De indeling moet dus ook 
voldoen aan de volledige vraag van de productie met een twee-ploegenbezetting, met 
uitzondering van de nachtdienst, omdat er dan niet binnen 4 uur uitgeleverd kan wor
den. Er zijn een paar afdelingen die in drie-ploegen werken, dus ook in de nacht. Bij 
het wegvallen van de nachtdienst in het magazijn moet er voor die productieafdelin
gen voldoende voorraad aanwezig zijn om in de nachtdienst door te kunnen produce
ren. Dit is een "gat" van 6 uur. 

1.8 RANDVOORWAARDEN 

De randvoorwaarden waaraan een eventuele indeling moet voldoen zijn de volgende: 
• De indeling moet passen binnen de huidige bebouwing 
• Het besturingssysteem voor de material handling is SAP 

1. 9 AFBAKENING 

Bij dit afstudeerproject zal gekeken worden naar de binnenkomende goederenstroom 
tot aan het productieproces. Meegenomen zal word en: de behoefte aan opslaglocaties, 
de indeling hiervan (inclusief nummering), de werkwijze binnen het magazijn en de 
centrale ontvangst (C.O.), afspraken met leveranciers betreffende bestelseries en af
levertijden en de wijze van opslag en uitslag. Niet meegenomen zal worden: de uit
giftemethoden aan productie en de manier van product- en locatie-identificatie (hier
over zal wel overleg plaatsvinden met het projectteam "Barcodering"). Hiervoor zullen 
wel aanbevelingen worden gedaan. 
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2 ONDERZ0EKSMETH0DE 

Een ontwerp voor een magazijn zoals het e/ectronica-magazijn bij Philips Lighting B. V. 
Oss, moet vooral praktijkgericht zijn. Er moet rekening worden gehouden met de 
reeds bestaande bebouwing, met het personeel dat er op dit moment werkzaam is en 
ook, indien mogelijk, met de aanwezige hulpmiddelen. Bij een onderdelenmagazijn is 
het ook zeker van be/ang om te kijken naar de inkomende stroom, dus hoe de onder
delen van de leveranciers binnenkomen. Door simpele wijzigingen in de manier van 
toeleveren, kan bij de ontvangst mogelijk een grote werkverlichting ontstaan. 

2.1 GEBRUIKTE WERKMETHODE 

Voor het in kaart brengen van de gehele goederenstroom is gebruik gemaakt van de 
Systematische Materiaalstroom en Transport Analyse (Standard Handling Analysis, 
verder SHA genoemd) van Muther 1969 {1]. Dit is een 4-fase methode voor het ma
terial handling project tot en met de invoering. 
Fase 1 Externe invloeden 
Fase 2 Totaal plan voor de handling 
Fase 3 Detail-plannen voor de handling 
Fase 4 Installatie 

Fase 1 omvat de bewegingen van en naar het gehele systeem van handling, dus de 
goederenstromen buiten het probleemgebied. Op deze manier warden de relaties 
vastgelegd tussen het specifieke handling probleem en de externe omstandigheden 
die dit systeem al dan niet be"invloeden. 
Fase 2 heeft betrekking op het totaalplan voor de handling. Hier wordt bepaald hoe 
de goederen TUSSEN de externe gebieden verplaatst warden. 
Fase 3 is het detail-plan voor de handling. In deze fase wordt gekeken naar de goe
derenbeweging tussen de verschillende punten BINNEN elk hoofdgebied. Hieronder 
vallen dus de gedetailleerde handling-methoden binnen het specifieke systeem, de 
apparatuur en de te gebruiken opslageenheden. 
Fase 4 is het installeren van het gehele plan. Hier valt dus onder: wat moet gemaakt 
warden, wat moet gekocht warden, welke opleidingen moeten eventueel nog gegeven 
warden en eventueel testen van het systeem. 

De sleutelgegevens die nodig zijn voor het analyseren van een magazijn zijn de vol
gende: 
P Producten of materialen (onderdelen, halffabrikaten, verpakkingsmaterialen) 

Zie hoofdstuk 4 
Q Kwantiteiten (gekochte of overeengekomen hoeveelheden) 

Zie hoofdstuk 6 
R Route (werkvolgorde en proces-eisen) 

Zie hoofdstuk 5 
S Steunverlenende diensten (voorraadbeheer, orderverwerking, onderhoud) 

Zie paragraaf 7.2 
T Tijd (tijdopname en werktijden) 

Zie hoofdstuk 9 

Deze gegevens zijn nodig voor fase 2 van de SHA methode. SHA is gebaseerd op ma
terialen, bewegingen en methoden. De analyse houdt dus in het analyseren van de 
hoeveelheden te verplaatsen materialen, het analyseren van de te verrichten bewe
gingen, en het vaststellen en zoeken van beschikbare hulpmiddelen om de verplaat
sing van de materialen te realiseren. 
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De informatie wat betreft werkwijzen en procedures in het magazijn zijn voortgeko
men uit werkvoorschriften, instructieflows voor het gebruik van SAP en gesprekken die 
zijn gevoerd met diverse medewerkers in het magazijn . 

Van de eindproducten van Philips Lighting B.V. Oss zijn wel gegevens bekend betref
fende afmetingen, gewicht, verpakkingen en aantal eenheden per verpakking. Van de 
ingaande goederenstroom zijn dit soort gegevens niet voorhanden. 

2.2 ONDERZ0EKSPLAN 

De fysieke indeling van het magazijn en de goederenstromen moeten op elkaar afge
stemd warden, om de productiviteit (orderregels p.p.p.u.), de kwaliteit en de hanteer
baarheid (simpel, foutloos en FIFO) te verbeteren. Om dit te kunnen doen zal een 
analyse warden gemaakt van de goederenstroom, werkmethoden en producten en de 
daarmee verbonden kosten. Naar aanleiding van de hieruit voortvloeiende conclusies 
zullen voorstellen ter verbetering warden uitgewerkt voor het electronica-magazijn en 
de Centrale Ontvangst en ook voor pickstrategieen en te gebruiken hulpmiddelen. Na 
implementatie kan vervolgens met een prestatie-indicator ten alle tijden warden ge
keken in hoeverre het systeem nog aan de eisen voldoet. Het rapport dient zodanig 
onderbouwd te zijn dat het kan warden gebruikt als doorslaggevend document voor 
hoger management bij het nemen van beslissingen wat betreft eventuele investerin
gen. Om tot een verbetering te komen van de gehele goederenstroom binnen Philips 
Lighting B.V. Oss, van leverancier tot bij productie, zal warden gekeken naar zowel 
leveranciers als productie over de uitleverhoeveelheden en -tijden. Het aanpassen van 
de uitleverhoeveelheden en -tijden vallen buiten de scope van dit project, deze zullen 
wel bekeken warden, maar het veranderproces dat hiermee gemoeid is neemt teveel 
tijd in beslag om binnen 8 maanden afgerond te zijn. Uiteraard zullen uit de analyse 
wel enige knelpunten te voorschijn komen. Binnen dit afstudeerproject zal voorname
lijk gekeken warden naar de material handling tot aan het begin van de productie. Om 
te waarborgen dat het proces over de gehele keten wordt geoptimaliseerd, is frequent 
overleg gepleegd met de afdelingen Planning & Verwerving, Supply Management, 
Material Handling en Productie. 

Om deze verbeteringsvoorstellen op de juiste informatie te baseren moeten gegevens 
bekend zijn van de huidige goederenstromen zoals die binnen magazijn M4 plaats vin
den. 
Hierbij zal gekeken warden naar: 
• Wat komt er binnen en hoeveel. Bepalen aan de hand van metingen bij Centrale 

Ontvangst en gegevens uit SAP. 
• In welke verpakkingen en hoedanigheden komen de diverse goederen binnen. Be

palen met behulp van gegevens van leveranciers, steekproefmetingen in het ma
gazijn en ervaring van de magazijnmedewerkers. 

• Wat gaat eruit, wanneer en hoe. Bepalen m.b.v. SAP en metingen bij magazijn. 
• Welke werkwijze wordt nu gehanteerd. Bepalen aan de hand van werkinstructies, 

gesprekken met magazijnmedewerkers en observaties. 
• Wat zijn de knelpunten bij deze manier van werken. Eveneens bepalen door ge

sprekken met magazijnmedewerkers en eigen observaties. 
• Wat is de handling die nodig is voor het in goede banen leiden van de goederen

stromen. Bepalen met behulp van metingen (opgesplitst in de verschillende han
delingen) en ervaring van de medewerkers. 

• Welke indeling is optimaal binnen het magazijn. Bepalen met behulp van denk
sport, beschikbare hulpmiddelen voor opslag en mogelijke optimaliseringalgorit
mes. 

• Hoeveel mankracht is hierbij nodig. Berekenen aan de hand van hulpmiddelen, 
normbladen, indeling van het magazijn en benodigde capaciteit van het magazijn. 
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3 ANALYSE VAN HET HUIDIGE MAGAZIJN 

Om een goed beeld te krijgen van de activiteiten en ook van de indeling binnen het 
magazijn, de ruimtes en de hulpmiddelen, is het nodig een inventarisatie te maken 
van het huidige magazijn bij Philips Lighting 8. V. Oss. Deze inventarisatie is in dit 
hoofdstuk beschreven. 

3.1 RUIMTES 

Het huidige onderdelenmagazijn bij Philips Lighting B.V. Oss bestaat uit twee ruimtes. 
Een hiervan is bestemd voor de ontvangst van de goederen en hier zijn dan oak 4 
laaddocks aanwezig (deze laaddocks warden oak gebruikt voor de uitgaande goede
ren). Deze ruimte is denkbeeldig in tweeen gedeeld. Het ene gedeelte is voor de uit
gaande goederen (gereed product) het andere deel is voor de ontvangsten en het uit
sorteren daarvan. Van deze ruimte is nag een gedeelte bestemd voor ontvangsten die 
door de keur moeten alvorens in het magazijn geplaatst te kunnen warden. Deze 
ruimte is ongeveer 30 bij 20 meter. Het eigenlijke magazijn is een ruimte van 40 x 50 
meter en deze is grotendeels gevuld met palletplaatsen van verschillende hoogten. In 
deze zelfde hal (naast de 40 x 50 meter) is een ruimte van 20 x 8,5 meter waar leg
bordstellingen staan. Boven op deze legbordstellingen staat een verdieping, zodat het 
vloeroppervlak dubbel gebruikt kan warden. Deze verdieping heeft eveneens een 
vloeroppervlak van 20 x 8,5 meter. De uitgifte naar productie vindt grotendeels plaats 
op karren. In het magazijn is dan oak een ruimte waar de karren gevuld warden, volle 
karren klaargezet warden voor uitgifte naar productie en waar karren terugkomen van 
productie met eventueel nag een bepaalde restvoorraad. Deze restvoorraad gaat in 
het zogeheten rest-rek. Hier staan uitsluitend aangebroken verpakkingen die al afge
boekt zijn naar een bepaalde afdeling. Deze ruimte heeft afmetingen van 10 x 13 
meter. 

3.2 STELLINGEN 

Het huidige magazijn bestaat uit legbordstellingen en palletstellingen. Beide zijn van 
verschillende hoogtes. 
De palletstellingen zijn als vol gt geformeerd: 
592 stuks van een halve box-pallet hoogte, 1164 stuks van een hele box-pallet hoogte 
en 352 stuks van twee boxpallets hoogte. Deze hebben samen een volume van 2809 
m3. 
De legbordstellingen zijn van de hoogtes 16, 20, 30, 35 en 40 cm. Totaal 1723 stuks 
met een totaal volume van 207 ,0 m3

• 

Hiernaast is nag ruimte voor blokstapeling met een totaal van 100 grondlocaties. 
Hier is het afhankelijk van de hoogte van de pallets, hoe hoog hier gestapeld kan war
den en hoeveel "locaties" er zijn. 

3.3 PERS0NEEL 

Het magazijn wordt op het moment bezet door 18 medewerkers. Hiervan werken er 6 
in drie ploegen en 12 in twee ploegen. Dit zijn twee ploegen van 6. Van deze 6 is er 
continu 1 man bezig met het afboeken, het maken van picklijsten, het boeken van 
retouren, en het aanpassen van uitzethoeveelheden. Er zijn dus gedurende 18 uur per 
dag 5 man bezig met picken, het wegbrengen van karren, het invullen van lijsten, 
opruimen, uitpakken enz. 
Bij de centrale ontvangst zijn 10 mensen werkzaam. Deze werken oak in twee ploe
gen, dus er zijn hier gedurende 18 uur per dag 5 mensen aanwezig. 

3.4 OPLEIDINGSNIVEAU MEDEWERKERS 

Gebleken is dat in het magazijn veel rekenwerk uitgevoerd moet warden. Naar aanlei
ding van de grate hoeveelheden magazijnverschillen (voor overzicht zie bijlage 11) en 
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doordat er frequent fouten gemaakt warden bij het uitzetten en inboeken van goede
ren, rees bij de afdelingsleiding material handling en bij mij de vraag in hoeverre de 
medewerkers in het magazijn op voldoende niveau konden rekenen en etiketten lezen. 
Om te bekijken of de medewerkers voldoende kennis hebben van het hoofdrekenen, 
het rekenen met rekenmachine en het lezen van etiketten, hebben alle medewerkers 
een toets afgelegd. Hieruit bleek dat 25 % van de medewerkers kon rekenen op LBO
niveau, de overige medewerkers hadden een lager niveau. In alle onderdelen van de 
toets (hoofdrekenen, rekenen met rekenmachine, schatten, lezen van flowcharts en 
technische inzichtvragen) werden fouten gemaakt. Een argument voor het niet halen 
van de toets was het feit dat er dingen gevraagd werden waar de medewerkers de 
relevantie niet van in zagen. Dit werd bij navraag aan de medewerkers door hen ge
zegd. Een voorbeeld van een niet-relevante vraag is de vraag hoeveel zaagsneden no
dig zijn voor het zagen van plankjes voor een hekje uit een lange plank. Omdat echter 
oak bij de onderdelen hoofdrekenen en rekenen met de rekenmachine veel fouten 
gemaakt werden is besloten tot een telcursus voor de medewerkers die de toets niet 
gehaald hebben. Aan de andere kant zal door het gebruik van barcodering het reken
werk in het magazijn aanzienlijk afnemen, zie oak § 10. 7. 

3.5 HULPMIDDELEN 

Voor de material handling zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar: 
4 reach-trucks (heftruck met uitschuifmogelijkheid) 
4 elektrische palletheffers 
6 pushers (elektrische palletwagentjes met zitplaats voor bestuurder) 

3.6 BEZETTINGSGRAAD EN VULLINGSGRAAD MAGAZIJN 

Uit bijlage 11 blijkt dat het aantal bezette palletplaatsen grater is dan het aantal be
schikbare locaties in het magazijn. Dit klopt, want over de hele plant verspreid staan 
pallets die eigenlijk in het magazijn thuis zouden horen. 
De bezettingsgraad van het magazijn is dan oak grater dan 100 %. Wanneer we ech
ter in het magazijn gaan kijken blijkt dat lang niet alle locaties vol zijn. In volume ge
meten komen we op een vullinggraad van 44 %. 
De bezettingsgraad van de legbordstellingen is gemiddeld 83 %. Wanneer we hier 
naar het volume gaan kijken, komen we op een vullinggraad van slechts 32 %. 

3. 7 VOORRAADBELEID 

Voor Philips Lighting B.V. Oss is door het hoger management een target bepaald voor 
de voorraad, dit houdt het volgende in: de totaal aanwezige voorraad op de gehele 
fabriek mag niet hoger zijn van ■ % van de jaaromzet in eindproducten. Deze ■ % 
is de target voor eind 2000, de target aan het begin van 2000 is nag ■ %. Deze 
doelstelling voor alle fabrieken van Lighting in Europa is door het Europees manage
ment bepaald aan de hand van benchmarking binnen soortgelijke productiefaciliteiten. 
De voorraad op de gehele fabriek wordt bepaald op basis van de op dat moment gel
dende prijs van het product. De componenten in het onderdelenmagazijn warden be
rekend op inkoopsprijs, maar halffabrikaten en work-in-process warden berekend te
gen de waarde op dat moment. Als er dus bewerkingen op een component hebben 
plaatsgevonden wordt de toegevoegde waarde meegerekend. Deze eis voor de voor
raad komt voor Philips Lighting B.V. Oss uit op een maximale voorraad van ■ miljoen 
euro in componenten. Er wordt dan oak alleen op financiele gronden gecontroleerd of 
aan deze eis voldaan is. Het is een actieve grens, dat wil zeggen dat het voorraadni
veau random deze grens schommelt en er dus op gestuurd moet warden om het 
voorraadniveau onder de grens te houden. Op aantallen, op omloopsnelheid en oak op 
volume wordt niet gecontroleerd danwel gestuurd. Wanneer de voorraad boven de fi
nanciele grens van deze ■ miljoen dreigt te komen, wordt in eerste instantie kritisch 
gekeken naar de duurdere componenten, omdat deze de grootste impact hebben op 
de waarde van de voorraad. Door de grate hoeveelheid karton die in het magazijn 
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aanwezig was en dit voor grate problemen zorgde is mede in het kader van dit afstu
deerproject het project Volumegoederen opgestart. 

3. 7 .1 PROJECT-TEAM VOLUMEGOEDEREN 

Het project Volumegoederen is opgestart om eens goed te kijken naar componenten 
die een groat volume in het magazijn in beslag nemen. Het betreft hier componenten 
van een dusdanig volume dat er minder dan 2000 stuks in een m3 passen, danwel 
componenten die een grater weekverbruik dan 2 m 3 hebben. De componenten die 
binnen deze criteria vallen zijn grondig nagekeken op parameterinstellingen zoals vei
ligheidsvoorraad en bestelserie. Voor deze componenten is in SAP een speciale indi
cator aangemaakt zodat het voor de afdeling Planning & verwerving duidelijk is dat 
het een volumegoed betreft en dat er dus extra goed naar de bestellingen moet war
den gekeken. Voor de probleemcomponenten (met bijvoorbeeld een bestelserie die 
gelijk was aan 15 weken verbruik) zijn nieuwe afspraken met leveranciers gemaakt. Er 
is door het projectteam tevens een procedure opgesteld om 2 keer per jaar te kijken 
of er volumegoederen bijgekomen zijn of af kunnen vallen. De procedure die door dit 
projectteam is opgesteld voor de controle van componenten die mogelijk volumegoe
deren zijn staat weergegeven in bijlage 14. 

3.8 VOORRAADBEHEER 

Bij een grondige voorraadanalyse bleken er veel producten op voorraad te zijn, waar
van het geconstateerde gebruik in de periode van november 1998 tot en met augus
tus 1999 nul was. Deze producten staan vanaf de invoering van het SAP-systeem op 
een locatie in het magazijn en zijn in die periode niet meer van hun plek geweest. Na 
overleg met de afdeling Planning & Verwerving bleek dat vele componenten van een 
bepaalde afdeling waren. Om in de toekomst te voorkomen dat er veel voorraad ach
terblijft na een wijziging in het eindproduct, is een actie opgestart om dit voortaan in 
de gaten te houden. Toelichting op dit project staat in bijlage 16. Wanneer door een 
mankement aan een bepaald product met spoed een ander component in het product 
verwerkt moet warden om dit mankement te voorkomen of te verhelpen, wil het wel 
eens voorkomen dat de component niet goed uitgefaseerd wordt, zodat oude voorraad 
in het magazijn blijft liggen. Het uitfaseren is het afvoeren van een bepaalde compo
nent, hetzij door wijzigingen in het product, hetzij doordat het product in het geheel 
niet meer wordt geproduceerd. Wanneer zeker is dat een bepaalde component niet 
meer verwerkt wordt en in de toekomst ook niet meer verwerkt gaat warden, kan de 
voorraad verkocht of verschrot warden. Aangezien de voorraad alleen financieel be
schouwd wordt, komen met de huidige werkwijze deze (soms schrikbarende aantallen) 
componenten nooit in beeld. 

3. 9 HET SAP-SYSTEEM 

Het automatiseringssysteem voor informatieverwerking bij Philips Lighting B.V. Oss is 
SAP release 3. li. SAP staat voor Systems, Applications, Products in data processing. 
Het pakket is gedurende 1998 aangepast aan de eisen van Philips Lighting B.V. Oss 
(customised) en alle parameters zijn ingesteld om de tot dan toe bekende werkwijze 
met SAP te gaan ondersteunen. Het is op 21 november 1998 in gebruik genomen. De 
meeste pakketten die daarvoor werden gebruikt zijn overboard gegooid. Een voor
beeld van een nog steeds gebruikt pakket is SDG, supply doc generator, dit is een 
pakket waarin de productieorders gepland warden en wat in het magazijn gebruikt 
wordt voor uitgifte. SAP is van oorsprong een financieel pakket, maar om de functio
naliteit binnen bedrijven te vergroten zijn er bij de nieuwere versies verschillende mo
dules toegevoegd, waaronder het Warehouse Management Systeem. Met dit WMS
gedeelte in SAP warden nu alle transacties in het magazijn gedaan. 
Het SAP-systeem van orderverwerking valt onder de steunverlenende diensten van de 
SHA-methode. 
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3.9.1 FuNCTIONALITEIT 

Een voorwaarde voor een goed functionerend IT-pakket is dat het proces in het sys
teem hetzelfde is als in de realiteit. Wanneer dit niet het geval is ontstaan foute over
zichten en zijn er boekingen mogelijk die in werkelijkheid niet kunnen ontstaan. Een 
voorbeeld van een fout overzicht is percentage bezette locaties. De palletstellingen 
zijn van verschillende hoogtes, waardoor er dus soms drie locaties en soms zeven bo
ven elkaar zijn, afhankelijk van de hoogte van de locatie. In SAP zijn alle locaties aan
gemaakt tot 11 hoog. De locaties die in het echt niet bestaan zijn geblokkeerd met 
code 3, deze staat voor Non-Existing Bin. Deze locatie worden door SAP wel meegere
kend bij het percentage bezette locaties. Hierdoor komt SAP op een bezettingsgraad 
van 21 % terwijl het in werkelijkheid 85 % is. 
Naast een gebruiksfunctie verzorgt SAP ook een bewaarfunctie, zodat alle geboekte 
ontvangsten, uitgiften, wijzigingen en correcties terug te vinden zijn van de afgelopen 
periode. Hierdoor ontstaat gelijk een tekortkoming, omdat er van v66r de invoering 
van SAP niets bekend is gebleven wat betreft de magazijnprestaties. Sinds november 
1998 worden in SAP alle transacties verwerkt en bestaat ook de mogelijkheid deze 
gegevens te analyseren. Allereerst moet worden gezegd dat van de periode v66r SAP 
bij Philips niets bekend is, betreffende material handling. Het magazijn en de goede
renontvangst werken al geruime tijd met dezelfde fysieke hulpmiddelen en daarin is 
nooit verandering gekomen. 

3.9.2 MOGELIJKHEDEN MET SAP 

Er zijn naar alle waarschijnlijkheid mogelijkheden met SAP, die bij Philips Lighting B.V. 
Oss nog niet benut worden, maar de bedoeling bij de invoering van SAP was de op dat 
moment gebruikelijke werkwijze zoveel mogelijk door SAP te laten ondersteunen (fase 
1). Wanneer dit allemaal geaccepteerd en werkzaam is, is het de bedoeling te gaan 
kijken naar de extra mogelijkheden die het SAP-pakket te bieden heeft en hiermee 
voordelen te behalen. 

Een voorbeeld hiervan is het invoeren van grijplocaties in het systeem. Dit leek in eer
ste instantie niet mogelijk, maar na meermalig navragen bij de SAP consultants en 
enige tijd puzzelen bleek dit wel degelijk systeemondersteund te zijn en daar is dan 
ook meteen gebruik van gemaakt. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid voor pick
routing. Het is niet mogelijk om een bepaalde pickstrategie op bijvoorbeeld omloop
snelheid en aantal picks per materiaal in het systeem op te nemen. Het is echter wel 
mogelijk om de pickorderregels op een bepaalde volgorde op de picklijst te krijgen. 
Met een aanpassing van de nummering in het magazijn is het dus wel degelijk moge
lijk een bepaalde looproute te forceren. Zie ook § 10.5. 
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4 ANALYSE VAN PRODUCTEN EN VOORRADEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de analyse van de componenten die in het maga
zijn hun doorgang vinden. Dit in het kader van de P (producten en materialen) van de 
SHA methode. 

4.1 PRODUCTGROEPEN 

Om een gedegen analyse van de magazijnprestaties te maken bleek het nodig de 
componenten te groeperen op basis van een bepaald criterium. Deze groepering is 
mogelijk op verschillende gronden. De meest gebruikte hiervan zijn fysieke eigen
schappen, zoals afmetingen, gewicht, vorm, beschadigingrisico en toestand. Voor een 
analyse van het magazijn bij Philips Lighting B.V. Oss bleek een indeling op basis van 
het proces de beste keuze. De productgroepen zijn dus gerelateerd aan het productie
proces. Dit wil zeggen het proces waarbij de verschillende componenten gebruikt gaan 
worden. Voorbeelden hiervan zijn de onserter componenten (Surface Mounted Device) 
en de losse componenten voor de handlijnen. Deze groepering bleek de enige eendui
dige binnen het componentenmagazijn, want bij een indeling voor bijvoorbeeld de af
deling zouden componenten voor meerdere afdelingen bestemd kunnen zijn (zie plat
tegrond in bijlage 3). Bijkomend voordeel van deze indeling is dat het eigenlijk een 
indeling op verpakkingseigenschappen is, want producten voor een zelfde proces wor
den grotendeels op dezelfde wijze verpakt, wat betreft volume, afmetingen en ge
wicht. De FCM componenten worden op rollen aangeleverd, sommige groter, sommige 
kleiner, maar allemaal op rollen. 

De indeling in groepen en de verpakkingsgegevens zijn in samenwerking met de sup
ply manager en medewerking in het magazijn tot stand gekomen. 
Voor de database zijn de volgende gegevens gebruikt: 
• Artikelnummers in gebruik in M4 
• Procesgegevens 
• Artikelomschrijving 
• Leveranciernummer 
• Leveranciernaam 
• Prijzen van artikelen 
• Verpakkingsgegevens 

Binnen de SHA methode hoort dit bij de product-materiaal-classificatie. Producten 
worden normaalgesproken ingedeeld in groepen, omdat ze met een zelfde opslag, 
handling en procedures behandeld moeten worden. 
Binnen Philips Lighting B.V. Oss zijn de volgende productgroepen gedefinieerd: 
OCP Odd Components Placement. 
RLI Radial Lead Inserter. 
FCM Fast Components Mounting. 
AS Axiaal Sequencer. 
BI Brugdraad Inserter, voornamelijk printplaten. 
HOUSE Housing componenten zoals bodems en kappen. 
PACK Packaging componenten zoals karton en etiketten. 

Om zo gedetailleerd mogelijk te werk te blijven gaan is ervoor gekozen niet meteen 
alles per productgroep te combineren, mede omdat alle ontvangstgegevens en uitgif
tegegevens op componentniveau beschikbaar zijn. 
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Het assortiment is als volgt in productgroepen verdeeld: 

tabel 1. Productgroepomschrijving 

Productgroep Omschrijving Aantal comp. 

AS Axiaal Weerstanden 340 
BI Bruadraad Printolaten 165 
HOUSE Housing Kappen en bo- 83 

dems 
FCM Surface Moun- Onsertcompo- 447 
ting nenten 

OCP Odd Grote varieteit aan 290 
Comp.Placing losse componen-

ten, spoelen, re-
lais zekerinqen 

Pack Packaging (1) Karton 100 

Pack Packaging (2) Etiketten e.d. 221 

RLI radiaal inserter FET's en capaci- 498 
tors 

4.2 HUIDIGE VOORRAAD (16-9-1999) 

Het voorraadniveau op 16-9 ziet er als volgt uit: 

tabel 2. Voorraadniveau 

29,2 X 106 

BI 165 11,9 X 106 

HOUSE 82 1,3 X 106 

FCM 447 90,2 X 106 

OCP 290 14,5 X 106 

PACK 319 4,5 X 106 419,9 
RLI 498 29,0 X 106 192,1 

Gem. Volume v.d. 
minimale verpak-
kingshoeveelheid in 
dm3 

4 69 
30 30 

212,00 

2,04 

7,15 

931,00 

10,00 

7,20 

9,24 
462,85 

0,27 
14,22 
93,31 

0,66 

Elgenschappen 

Kleine como. 
Rel. hooa aewicht 
Groot, voile pallets 

Duur, Veel kleine 
comp. Per verpak-
kina 
Grote diversiteit aan 
verpakkingen en 
gewichten 

Goedkoop volumi-
neus 
Grotendeels losse 
rollen 
Klein, duur 

Uit onderstaande grafiek, welke gebaseerd is op het voorraadniveau van 16.9.1999 
blijkt dat de twee productgroepen HOUSE en PACK klein in aantal, maar groot in vo
lume zijn. Deze twee productgroepen zijn ook de twee kleinste in waarde. 

Volume/prijsverhouding van voorraad op 16-9-99 

AS BI HOUSE FCM OCP PACK RLI 

l ■ waarde (x 1000 euro) ■Volume (m3) I 
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5 ANALYSE VAN WERKWIJZEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ontvangstproces, de opslagmethodes, de uit
giftemethodes en de hierbij gehanteerde werkwijzen. De goederen voor a/le produc
tieafdelingen bij Philips Lighting B. V. Oss komen binnen bij Centrale Ontvangst. Goe
deren die van de zusterfabriek uit Polen afkomstig zijn, gaan direct door naar het 
eindproductenmagazijn, om van daaruit naar de klanten verscheept te gaan worden. 
De overige goederen gaan naar diverse locaties binnen Philips Oss. Bij de uitgiftes 
worden verschillende methoden gehanteerd, deze zullen in dit hoofdstuk aan de orde 
komen. 

5.1 HET ONTVANGSTPROCES 

Bij de Centrale Ontvangst vindt colli-controle plaats en warden de goederen als ont
vangst geboekt op de bijbehorende inkoop-order-regel. Hier warden de goederen ge
sorteerd op artikelnummer en vervolgens naar het betreffende magazijn gebracht. In 
het magazijn warden de goederen op een vrije locatie gezet en vervolgens op die lo
catie in het systeem geboekt. 

5.1.1 HET ALLOCEREN VAN GOEDEREN IN HET MAGAZIJN 

Goederen voor productie warden afgeboekt naar magazijn M4 of MS. M4 is het elek
tronicamagazijn en MS is het magazijn voor de afdeling EMB (Elektromagnetische 
Ballasten). De goederen voor deze twee magazijnen warden door medewerkers van 
Centrale Ontvangst tevens gealloceerd. Pakketjes die las geleverd warden (door bij
voorbeeld pakketdiensten) gaan naar een aparte ruimte om van daaruit naar de des
betreffende afdeling te gaan. Het kan hier losse (spoed) aanvragen gaan, maar oak 
om bijvoorbeeld kantoorartikelen zoals mappen en pennen. Deze laatste warden door 
een pakketdienst rondgebracht binnen Philips Lighting B.V. Oss. Alie goederen warden 
aan laad-docks gelost en geladen in een en dezelfde ruimte (zie de plattegrond van de 
bestaande situatie in bijlage 21). Het komt soms voor, vooral bij staalband, dat goe
deren buiten gelost moeten warden, omdat de vrachtwagens niet vanaf de achterkant 
te lossen zijn. Een bijkomend probleem bij staalband is het gewicht ervan. 
Alie goederen die bij Centrale Ontvangst binnenkomen, warden gecontroleerd en uit
gesorteerd. In eerste instantie op aantal colli, zodat daarna de chauffeur weer kan 
vertrekken. Bij het uitsorteren op artikelnummer vindt controle plaats op ontvangen 
aantallen. Dit gebeurt aan de hand van de pakbon die met de goederen meegeleverd 
wordt. Na deze visuele controle warden de goederen ingeboekt en hierbij de aantallen 
vergeleken met de bestelde hoeveelheden (zie oak flowchart in bijlage 4). Sams 
moeten de bestelregels opgehoogd te warden, omdat er door de leverancier meer ge
leverd wordt dan besteld. Dit komt dan voornamelijk door verschillen in bestelhoe
veelheid ten opzichte van de aantallen per verpakking. 
Het aanpassen van de orderregels gebeurt in overleg met de afdeling Planning en 
Verwerving. Pas als deze bestelregels opgehoogd zijn, kunnen de goederen warden 
ingeboekt. Deze inboeking betekent dat de componenten in eigendom zijn van het 
magazijn en door deze administratieve handeling wordt de factuur betaalbaar gesteld. 
Na het inboeken van de goederen komen er per codenummer 2 etiketten uit de prin
ter, waarmee de goederen gelokaliseerd kunnen warden. De goederen warden ofwel 
met een heftruck ofwel met een handkar naar het magazijn gebracht en daar op een 
vrije locatie geplaatst. Een etiket blijft bij de goederen, op de ander wordt geschreven 
waar de goederen geplaatst zijn. Met dit tweede etiket warden vervolgens de goede
ren in het systeem op locatie in het systeem geboekt. 
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5 .1.2 HUIDIGE OPSLAGMETHODE 

Voor de opslag van goederen is op dit moment geen gedefinieerde opslagmethodiek. 
Alie goederen worden geplaatst waar een lege locatie is en afhankelijk van de grootte 
van de verpakkingen op een palletlocatie gelegd of in een legbordstelling . 
Er zijn geen grijplocaties beschikbaar. Evenmin is er een indeling voor snellopers / 
langzaamlopers. Het is dus een volledig willekeurige opslag van goederen in het ma
gazijn. 

5.2 HET UITGIFTEPROCES 

Binnen Philips Lighting B.V. Oss bestaan verschillende manieren waarop componenten 
het onderdelenmagazijn verlaten. De diverse uitzetmethoden en de bijbehorende 
werkwijzen daarbij staan in de volgende paragrafen kort beschreven. 

5.2.1 HET PICKEN VAN DE GOEDEREN 

Aan de hand van uitvraaglijsten van productie (al dan niet automatisch, al dan niet 
bestaande uit meerdere componenten) worden de uitvragen geboekt in het SAP
systeem. Van deze boekingen worden picklijsten uitgedraaid. Aan de hand van deze 
lijsten worden de goederen uit het magazijn gehaald en wanneer de goederen naar de 
desbetreffende afdeling gaan, worden ze afgeboekt uit het magazijn naar die afdeling 
(eventueel met aanpassingen). Bij deze picklijsten is geen enkele logische volgorde te 
vinden, niet op volgorde van 12NC en ook niet op volgorde van looproute in het ma
gazijn. De volgorde op de lijst ontstaat door de volgorde van invoeren in het systeem. 
De volgorde waarin een lijst afgewerkt wordt is gebaseerd op de ervaring van de ma
gazijnmedewerker en of er voor bepaalde locaties wel of geen heftruck nodig is. Van
uit de lage locaties wordt over het algemeen eerst verzameld, maar als er een hef
truck beschikbaar is worden eerst de hoge locatie bezocht. Door de "random" opslag 
in het magazijn is echter vaak een heftruck nodig. 

5.2.2 HET WISSEL-KARRENSYSTEEM 

De meest gebruikte methode voor het uitzetten van goederen naar de productieafde
ling is de het uitgeven op een kar. Binnen een bepaalde afdeling zijn verschillende 
processen herkenbaar en voor ieder van deze processen is een kar beschikbaar. Deze 
karren worden gevuld naar aanleiding van een productieorder. Er wordt ten gevolge 
daarvan gewerkt met "wisselkarren". Op de productieafdeling is een kar met compo
nenten aanwezig die gedurende de productie verbruikt worden. Voor dit karrensys
teem wordt het programma SDG gebruikt. SDG staat voor supply-doc-generator. In 
het SDG-systeem staat aangegeven welke productieorder aansluitend op een bepaalde 
afdeling gedraaid gaat worden en met welke aantallen. Het programma rekent hier
mee uit hoeveel componenten voor die productieorder nodig zijn. In SDG staan ook de 
standaard uitgiftehoeveelheden en het aantal verpakkingen dat dit zou moeten zijn. 
De medewerkers in het magazijn gaan de volgende kar vast vullen met die aantallen 
componenten nodig voor de volgende order. Wanneer de productieorder bij de afde
ling afgerond is wordt met behulp van een pieper een seintje gegeven naar het maga
zijn, dat de kar gewisseld kan worden. De karren worden gewisseld en op de afdeling 
kan worden doorgegaan met de volgende productieorder. De componenten die op de 
kar overgebleven zijn, gaan in het restrek of worden teruggeboekt in het magazijn in
dien de verpakkingen onaangebroken zijn. Vervolgens kan deze kar dan weer gevuld 
worden met componenten nodig voor de daarop volgende productieorder, aan de hand 
van de nieuwe aantallen in het SDG-systeem. 

5.2.3 HET BIJVUL-KARRENSYSTEEM 

Een andere uitzetmethode is het bijvullen op de productieafdeling van de zogenaamde 
bijvulkar. De productiemedewerker haalt de componenten die hij / zij op dat moment 
nodig heeft voor productie van de kar. De magazijnmedewerker kijkt op vastgestelde 
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tijdstippen hoeveel er van de componenten van de kar is gehaald en hoeveel er vol
gens de lijst op moeten liggen. Hiervoor zijn in het magazijn lijsten aanwezig waarop 
de aantallen per kar staan aangegeven. De medewerker schrijft op deze lijst hoeveel 
er aangevuld moeten worden. Met deze lijst wordt in het magazijn een picklijst ge
maakt. Na het picken van de componenten worden deze aangevuld op de kar. Er zijn 
verschillende aanvultijdstippen waarop de karren moeten worden aangevuld. Deze 
werkwijze is te vergelijken met het (R,S)-systeem. Op gezette tijdstippen R wordt ge
keken of er aangevuld meet worden. Door de medewerker wordt de voorraad aange
vuld tot voorraadniveau S. 

5.2.4 DOORROLSTELLINGEN 

Op diverse afdelingen staan zogenaamde doorrolstellingen, die voornamelijk voor 
printplaten gebruikt worden. De werkwijze is vergelijkbaar met het bijvullen van de 
bijvulkar, want ook hier wordt door de magazijnmedewerker gekeken hoeveel compo
nenten er nog in de doorrolstelling aanwezig zijn. Deze aantallen worden vergeleken 
met een lijst waarop de totale aantallen staan en de componenten worden door de 
magazijnmedewerker vervolgens tot dit aantal aangevuld. Ook dit is vergelijkbaar met 
een (R,S)-systeem 

5.2.5 HET PROVLOC-SYSTEEM 

Het Provloc-systeem is een PROductie-Voorraad-LOCatie systeem dat uitgaat van het
zelfde principe als de bijvul-kar en de doorrolstellingen. De twee verschillen zijn dat 
het ten eerste geen kar is maar een locatie (een rek) en ten tweede dat de magazijn
medewerker niet handmatig kijkt welke componenten missen, maar dat de productie
medewerker de gebruikte componenten afboekt in het SAP-systeem en dat vervolgens 
aan de hand van een SAP-uitdraai de missende componenten aangevuld worden. Dit is 
een soort Kan-Ban systeem waarbij de voorraad aangevuld wordt, zodra er compo
nenten verbruikt zijn. Dit is vergelijkbaar met het (R,s,Q)-systeem (zie ook [2]), 
waarbij Q geen vaste aanvulhoeveelheid is, maar een veelvoud van verpakkingshoe
veelheden. Wanneer na het verlopen van de bestelinterval (R) het voorraadniveau op 
de locatie beneden de s is, produceert SAP een uitvraag voor aanvulling om weer bo
ven de s te komen. Bijvoorbeeld: Op een locatie op de afdeling liggen 10 rollen FCM 
componenten. De s staat op 10 rollen (100.00 stuks), Q is 1 rol (10.000 stuks). Er 
wordt 1 rol verbruikt bij productie. Na het verstrijken van het bestelinterval wordt 
door SAP gekeken hoeveel er aangevuld meet worden. In dit geval dus 1 rol. Deze 
wordt door het magazijn aangevuld. Wanneer echter 2 rollen verbruikt zijn in het 
tijdsinterval, worden twee rollen aangevuld. Het lijkt hierdoor op een (s,S) systeem, 
waarbij aangevuld wordt tot een maximum, maar dat is niet het geval. Het is in SAP 
namelijk alleen mogelijk om een bestelniveau en een bijvulhoeveelheid in te vullen. 
Het verschil blijkt wanneer het bestelniveau 10 rollen is en de bijvulhoeveelheid 2 rol
len. Wanneer in productie 1 rol is verbruikt, worden tech 2 rollen bijgevuld. Voor com
ponenten waar de verhouding verbruik productie tegenover aanvulhoeveelheid 1: 1 is, 
is het zinloos om iedere rol die door productie verbruikt wordt meteen weer aan te 
vullen. Net zeals het clusteren van orderregels bij leveranciers (zie § 7 .1) is het hier 
ook mogelijk winst te behalen door bijvoorbeeld 5 rollen tegelijk uit te leveren in 
plaats van iedere dag 1. Hier is inmiddels actie op ondernomen. 

5.2.6 POLEN 

In Polen staat een dochterfabriek van de fabriek in Oss, waar diverse componenten 
gebruikt worden die ook in Oss gebruikt worden. In Pila (Polen) staat een productiefa
ciliteit die de massafabricage verzorgt van in Oss uitontwikkelde producten. Er worden 
drie keer per week zendingen verzorgd naar deze fabriek, en deze aantallen zijn dus
danig dat hierdoor een flinke belasting op het magazijnpersoneel wordt gelegd (dit is 
namelijk 20 % van de totale uitgiftes). Hier zal in de toekomst verandering in komen, 
omdat steeds meer componenten locaal ingekocht zullen gaan worden. Een voorbeeld 
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hiervan is karton. Na een aantal uitgebreide tests van het Poolse karton in Oss en di
verse aanpassingen in de samenstelling van het karton is dit goedgekeurd voor ge
bruik en zal het karton in Polen worden ingekocht en dus geen belasting voor het per
soneel in Oss meer zijn. Dit zal voor meerdere componenten gebeuren en de vooruit
zichten zijn dat binnen een jaar geen componenten meer naar Polen hoeven te worden 
gestuurd. 

5.2. 7 LoSSE AANVRAGEN 

Wanneer productiemedewerkers bepaalde componenten missen, al dan niet door uit
val, gemaakte fouten of verkeerde componenten, worden deze componenten met be
hulp van een aanvraagkaart bij het magazijn uitgevraagd. 
In een bepaald gereserveerd gedeelte van het magazijn staat karton voor de aan die 
zijde van het magazijn grenzende productieafdeling. De productiemedewerkers halen 
hier het voor productie benodigde karton vanaf en wanneer een pallet op dreigt te ra
ken wordt bij het magazijn een nieuwe pallet besteld. Ook dit gebeurt met een losse 
aanvraag. 
De afdeling Vepross produceert alleen kleine series en veel verschillende producten, 
vandaar dat deze veel uit het magazijn met losse aanvragen verkrijgen. 

5.2.8 UITGIFTE NAAR ONTWIKKELING 

Deze uitgiftemethode is vergelijkbaar met de losse aanvragen. De opdracht tot uitgifte 
komt niet van een productieafdeling, maar van een planner en de goederen worden 
uitgezet naar de pakketdienst. Deze pakketdienst brengt de goederen naar de afdeling 
ontwikkeling. De reden voor het gebruik van de pakketdienst is het feit dat de ontwik
kelafdeling in een ander gebouw zit en er dus ook buiten gereden moet worden. 

5.2.9 SPOEDKAARTEN 

In het magazijn komt het regelmatig voor dat er met spoed spullen uitgezet moeten 
worden omdat anders een afdeling stil komt te liggen. Deze werkwijze komt overeen 
met de losse aanvragen (zie § 5.2. 7), maar dan met spoed. Voor componenten die 
nog bij Centrale Ontvangst binnen moeten komen en met spoed naar de afdeling toe 
moeten is een speciale spoedlocatie in het magazijn aangemaakt. Componenten kun
nen namelijk alleen naar een afdeling afgeboekt worden als ze eerst in het magazijn 
zijn ingeboekt. Deze componenten worden na ontvangst tijdelijk geboekt op locatie 
"SPOED" en vervolgens meteen op desbetreffende afdeling afgeboekt. Voor deze com
ponenten zijn speciale spoedkaarten, die door de afdeling Planning & Verwerving bij 
de Centrale Ontvangst opgehangen worden. 
Voor componenten die wel in het magazijn aanwezig zijn en met spoed uitgezet wor
den, zijn groene spoedkaarten ingevoerd. Hierop moet de datum, de tijd, de afdeling, 
de aanvrager en het 12 NC ingevoerd worden. Voor deze spoedkaarten geldt een uit
levertijd van maximaal 5 minuten. De operator die deze componenten komt halen 
dient hier dan ook op te wachten. Door deze spoedkaarten te registreren is het na 
enige tijd mogelijk om te kijken welke afdelingen c.q. productielijnen de meeste 
spoedaanvragen heeft. Hier kan dan actie op worden ondernomen. Voor een overzicht 
van de spoedkaarten van de afgelopen weken, verwijs ik graag naar bijlage 11. Het is 
gebleken dat het aantal magazijnverschillen toeneemt naar mate het aantal spoed
kaarten toeneemt. 

5.3 OPSLAGMETH0DIEK 

De goederen werden goederen gealloceerd op visueel vrije locaties. Aan het begin van 
de dienst werd in het magazijn gekeken welke locaties vrij waren. Deze werden opge
schreven en met ontvangsten van die dag gevuld. Wanneer bij inboeken van een 
component bleek dat er volgens het systeem nog een component op die locatie aan
wezig was, werd dit geboekt als negatief magazijnverschil. Wanneer een orderpicker 
door het systeem naar een bepaalde locatie gestuurd werd om een bepaald compo-
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nent te picken en het bleek fysiek niet aanwezig, ontstond eveneens een negatief ma
gazijnverschil. Na verloop van tijd bleek er voor een aanzienlijk bedrag te zijn afge
boekt op magazijnverschillen, terwijl deze goederen naar alle waarschijnlijkheid nag 
wel in het magazijn aanwezig waren, maar niet meer in het systeem geregistreerd 
stonden. Door beide werkwijzen werden dus alleen negatieve verschillen gevonden. 
Om deze goederen na verloop van tijd weer terug te vinden is overgegaan op een an
dere methode van alloceren. Aan het begin van een dienst wordt nu een uitdraai ge
maakt van alle lege locaties (volgens het systeem). Aan de hand daarvan warden 
goederen in het magazijn geplaatst. Hier bleek dus dat er veel locaties volgens het 
systeem leeg zijn terwijl daar fysiek wel componenten aanwezig zijn. Met deze werk
wijze komen in de loop der tijd de positieve verschillen te voorschijn. Sinds de invoe
ring van SAP zijn er veel magazijnverschillen gevonden (in bijlage 11 staat hoeveel 
per week en staan grafisch de verschillen weergegeven) en zo komen de fysieke en 
administratieve voorraad steeds meer overeen. 

5.4 PICKROUTING 

Op het moment is er geen routing gedefinieerd. De medewerkers verzamelen de goe
deren naar eigen inzicht in een bepaalde volgorde. Deze volgorde is mede afhankelijk 
van het feit of er op dat moment een heftruck aanwezig is om de goederen op hoge 
locaties te verzamelen. Indien dit niet het geval is, wordt begonnen met de goederen 
die op grijphoogte liggen. 
Een voorbeeld van een picklijst staat in bijlage 10. 

5.5 UITGIFTE NAAR PRODUCTIE 

Zoals hiervoor beschreven warden de componenten op verschillende manieren uitge
leverd aan de diverse productieafdelingen. Om een inschatting te maken van de af
standen die door de magazijnmedewerkers dagelijks overbrugt moeten warden is een 
inventarisatie gemaakt van de verschillende locatie binnen de productieplant waar 
componenten naartoe moeten. Een voorbeeld hiervan is het printrek (doorrolstelling 
voor printplaten) bij afdeling Vepross. De afstand vanaf het uitgiftepunt in het maga
zijn tot aan dit rek is 68 meter. Dit rek wordt 3 keer per dag bijgevuld. Een compleet 
overzicht van de afstanden staat in bijlage 17. 

5.6 CONCLUSIES 

De werkwijzen zoals die nu gebruikt warden bij Philips Lighting B.V. Oss zijn arbeids
intensief en foutgevoelig. Door het verschillende malen moeten intikken van het 12 NC 
zijn fouten onvermijdelijk. Feit is dat er nag heel veel handmatig wordt gedaan en dat 
er veel gebeurt op gevoel van de medewerker. Hij / zij bepaalt de eigen looproute, de 
volgorde van werken en de te gebruiken hulpmiddelen. Wanneer het uitgevraagde 
aantal niet overeenstemt met de verpakkingshoeveelheden, wordt het aantal aange
past aan de verpakkingshoeveelheid, dit zorgt oak weer voor meer administratieve 
handelingen. De grate varieteit aan uitgiftemethoden zorgt voor verwarring en ondui
delijkheid in het magazijn. Bij iedere uitgiftemethode is de werkwijze anders en oak bij 
het inboeken in het systeem zijn andere werkvolgordes noodzakelijk. Bij het wissel
karrensysteem is een nadeel dat er regelmatig een verschil zit in de stuklijst zoals die 
in SAP zit en zoals die in SDG zit. Hierdoor ontstaan foute picklijsten, waardoor ver
keerde componenten bij productie aanwezig zijn en de juiste ontbreken. Dit resulteert 
weer in spoedkaarten en losse aanvragen. Een ander nadeel blijkt de uitgiftehoeveel
heid te zijn. In SDG staat de benodigde hoeveelheid en deze wordt aangepast aan de 
standaard uitgiftehoeveelheid. Wanneer deze niet klopt, warden er automatisch teveel 
componenten uitgezet (er wordt altijd naar boven afgerond) en komen er dus compo
nenten terug. 
Een voordeel van de bijvulkarren en de doorrolstellingen is dat de productiemedewer
ker altijd voldoende componenten heeft voor de productie. Een nadeel bij de bijvul
karren en de doorrolstellingen is het feit dat de magazijnmedewerker bij de stelling / 
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kar moet gaan kijken om de verschillen te bepalen en op te schrijven, wat foutgevoe
lig is. Bovendien moet minimaal twee keer gelopen worden. 
Bij het provloc-systeem liggen de voor- en nadelen andersom. Hier is het voordeel dat 
de magazijnmedewerker niet hoeft te gaan kijken bij de productie. Het nadeel van het 
provloc-systeem is dat productiemedewerkers de afgenomen hoeveelheden in het 
systeem moeten boeken. Wanneer hier fouten worden gemaakt of dingen in de con
sternatie worden vergeten, zullen deze componenten te weinig of verkeerd worden 
bijgevuld, wat dan weer resulteert in spoedaanvragen in het magazijn. Een overzicht 
van de voor en nadelen van de verschillende uitgiftemethoden staat weergegeven in 
onderstaande tabel 

tabel 3. Voor- en nadelen van uitgiftemethoden voor magazijnmedewerkers 

Voor Teaen 
Wisselkarren • Uitlevering op order • Mogelijk open verpakkingen retour 

• Vooruitwerken moaeliik 
Bijvu I ka rren • Alleen voordelen productie • Netten op afdeling, hierdoor extra loopaf-

stand voor magazijnmedewerkers. 
• Handmatig uitvraaglijsten maken, hierdoor 

meer kans op fouten. 

Doorrolstel I inaen • Zie biivulkarren • Zie biivulkarren 
Provloc • Automatische uitvraag • Productiemedewerker moet gebruik afboe-

• Tiidstiooen van uitvraaa bekend ken in het svsteem 
Polen • (afnemend in aantal) • Extra belasting magazijnmedewerkers 

Losse aanvragen • flexibel voor productieafdeling • Handmatig invoeren uitvraaglijst 
• Geen vast uitvraaatiidstio 

Spoedaanvragen • flexibel voor productieafdeling • "Stoorzender" voor magazijnmedewerker 
• Snel uitleveren en dus snel afge- • Onvoorspelbare vraag 

handeld 
Ontwikkeling • Flexibel voor ontwikkeling • Ander soort boeking (speciaal voor ontw) 

• Uitleveren aan pakketdienst 
• Aanvraaa komt van planner 
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6 GOEDERENSTROOMANALYSE 

In het kader van de Q (kwantiteiten) is voor het magazijn een goederenstroomanalyse 
gestart om te weten te komen welke componenten in welke hoedanig- en hoeveelheid 
door het magazijn stromen, met welke snelheid en we/ke moge/ijk b/ijven hangen. 

6.1 ONTVANGSTEN BIJ DE CENTRALE 0NTVANGST 

Bij de Centrale Ontvangst gedurende 5 weken (week 10-99 t/m 14-99) alle ontvang
sten bijgehouden om te kijken op welke dag de meeste goederen ontvangen werden 
en zodoende te kijken of er pieken in de ontvangsten zijn. 
Gemiddeld per dag komt het volgende binnen: 

tabel 4. Ontvangsten per weekdag 

Weekdaa # oallets bulk # bonte pallets # losse dozen 
Maandaa 122 45 78 
Dinsdaa 161 14 61 
Woensdaq 43 20 54 
Donderdaa 98 30 91 
Vriidaa 69 20 54 

Hieruit blijkt duidelijk dat de maandag en de donderdag qua uitsorteren de drukste 
dagen zijn bij de centrale ontvangst. 
Voor een meer specifieke analyse van het magazijn zijn uit SAP alle transferorders ge
haald die op de periode van ingebruikname tot en met aug 1999. Transferorders zijn 
orders in het systeem die dienen om wijzigingen in het systeem door te voeren. Dit 
zijn dan zowel het bij- en afboeken van magazijnverschillen, het verplaatsen van goe
deren binnen het magazijn, maar ook de verplaatsingen van goederen naar de diverse 
productieafdelingen. Van de periode v66r SAP zijn geen gegevens bekend. Dit is niet 
problematisch voor de analyse, omdat er binnen het productieproces geen seizoensin
vloeden zijn en er dus geen grote variaties zijn in productiehoeveelheden. Alleen in de 
gebruikelijke vakanties (Kerst- en zomervakantie) zijn dalingen in de ontvangsten 
zichtbaar. Voor de inkomende stroom zijn alle inboekingen (de 101-boeking) opgeno
men en voor de uitgaande stroom zijn de boekingen naar productie, naar cost-centre, 
naar uitbesteding en naar Polen genomen (resp. 311, 201, 301 en 601 boeking). Voor 
de retourstroom zijn deze in de andere richting genomen (dus de 312, 202, 302 en de 
602 boeking). 
De volgende overzichten zijn in aantallen boekingen, dus aantal orderregels. 

De ontvangsten zijn als volgt verdeeld over de periode 21.11.1998 t/m 31.08.1999: 

tabel 5. Types ontvangstboekingen 

101 Ontvangst bij CO 72,8 % 
202 Retour cost-centre 0,2 % 
262 Retour internal order 0,1 % 
312 Retour productie 2,3 % 
312 Gereedmelding AMVB 18,7 % 
651 Retour Polen 0,1 % 
712 Pos. magazijnverschil 5,8 % 

Totaal 100,00 % 

De uitgiftes zijn in deze periode als vol gt verdeeld over de verschillende boekingen: 

tabel 6. Types uitgifteboekingen 
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301 Uitbesteding 0,4% 
311 Productie 91 ,3 % 
551 Scrap 0,1 % 
601 Polen 4,6% 
711 Negatief magazijnverschil 3,0 % 

Totaal 100,0 % 

De ontvangsten in deze periode zijn als volgt te verdelen over de productgroepen: 

tabel 7. Opsplitsing productgroepen 

AS 11,91 % 3,1 % 
BI 7,12 % 5,6 % 
HOUSE 0,86 % 32,2 % 
FCM 50,85 % 1,6 % 
OCP 10,89 % 12,1 % 
PACK 1,05 % 32,6 % 
RLI 17,32 % 12,8 % 

Totaal 100,0 % 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de productgroepen HOUSE en PACK een laag aantal 
maar een hoog volume met zich meebrengt en de productgroep FCM een heel hoog 
percentage in aantal vertegenwoordigt, maar slechts een klein gedeelte van het volu
me. 

Wanneer we kijken naar het uitgifteaantal per component in de onderzochte periode, 
kunnen we een gemiddeld gebruik per week berekenen en daarmee de omloopsnel
heid van de huidig aanwezige voorraad. Hieruit blijkt dat er verschillende componen
ten voldoende voorradig zijn tot ver in het volgende millennium .... 

Componenten met meerdere weken voorraad 
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Figuur 2. Aantal componenten met bepaald aantal weken voorraad 

Deze aantallen zijn gemeten aan de hand van de voorraad op 16.9.1999 (zie tabel 2). 
Hiernaast zijn nog 162 componenten waar in de gehele onderzoeksperiode geheel 
geen vraag op geweest is ... 
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Per week komt er gemiddeld per productgroep in aantallen dozen het volgende bin
nen, gemeten over de periode 21.11.1999 - 31.08.1999: 

tabel 8. Ontvangsten aantallen dozen per week 

Week AS BI HOUSE FCM OCP PACK RLI Grand Total 

Gemiddeld 976 982 484 1362 4672 179 3841 12496 

Spreiding 511 475 219 510 1554 122 1173 3013 

Minimum 373 295 83 261 2130 43 1881 6283 

Maximum 2696 2925 1248 2899 8097 598 5983 18603 

Alleen de ontvangsten van PACK en HOUSE hoeven niet uitgesorteerd te worden 
Kortom er moeten gemiddeld per week 10850 dozen uitgesorteerd worden. Dit komt 
neer op zo'n 2170 per dag. 

Dit overzicht is in aantallen per week weergegeven, omdat een overzicht van de ont
vangsten per dag een grote spreiding in het aantal dozen per productgroep laat zien. 
Dit heeft als oorzaak dat de grotere leveranciers meestal vaste leverdagen hebben. Zo 
komt bijvoorbeeld Kappa, de leverancier van karton, leveren op dinsdag en donder
dag. Op deze twee dagen komt er veel binnen in de productgroep PACK en de overige 
dagen bijna niets. Op de spreiding per dag wordt verder ingegaan in hoofdstuk 9. 

6.2 SITUATIE TEN OPZICHTE VAN DOELSTELLING 

Om te kijken hoever we wat betreft snelheid van inslaan van goederen verwijderd zijn 
van de doelstelling, is zowel bij de centrale ontvangst als in het magazijn in de weken 
35, 36, 37 en 38 van 1999 bijgehouden hoelang over bepaalde opdrachten gedaan 
wordt. Dit komt neer op het opschrijven van het tijdstip van ontvangst (niet het tijd
stip waarop de goederen ingeboekt worden, maar het tijdstip waarop de vrachtwagen 
klaar staat om gelost te worden). Daarnaast is uit het SAP-systeem het tijdstip ge
haald waarop de goederen op locatie zijn ingeboekt. Het volgende overzicht geeft 
weer hoe de huidige stand van zaken is: 

tabel 9. Doorlooptijd van ontvangst tot inboeking op locatie 

Overzicht HH:MM 
Gemiddeld 10:19 
Spreiding 7:07 
Minimum 0:15 
Maximum 34:00 

Uit deze gegevens blijkt 86 % op tijd te zijn volgens de doelstelling om binnen 8 uur 
in te slaan. Uit deze gegevens blijkt ook dat het gemiddelde te hoog is, maar vooral de 
maximum doorlooptijd veel te lang is. Deze lange tijden zijn voornamelijk uitsorteer
partijen die lang blijven staan, omdat er steeds andere tussendoor komen. 

Aan de uitgiftekant zien we het volgende: 

tabel 10. Doorlooptijd tussen uitvraag door en uitgifte aan productie 

Overzicht HH:MM 
Gemlddeld 1:48 
Spreiding 2:05 
Minimum 0:01 
Maximum 18:50 

Uit de metingen aan de uitleverzijde blijkt 91 % op tijd te zijn volgens de doelstelling 
om binnen 4 uur uit te leveren aan productie. 
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7 ANALYSE VAN EXTERNE INVLOEDEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de externe invloeden die op het magazijn uitge
oefend worden. Het betreft hier zowel de invloeden die ontstaan door de verwerving 
van componenten als door het uitgifteproces. 

7.1 UITLEG OVER ONTSTAAN ORDERS 

Het komt regelmatig voor dat er van een bepaald codenummer verschillende orderre
gels ontvangen worden op een dag. Omdat een van de eisen aan het systeem was een 
ontvangst op een locatie zou dit neerkomen op het opsplitsen van ontvangsten om de
ze gescheiden te kunnen opslaan. Het komt namelijk voor dat een leverancier ver
schillende orderregels, die wel een verschillende datum van levering hebben, op de
zelfde dag levert. Logisch, als die leverancier maar een keer per week komt en order
regels heeft voor maandag, dinsdag en donderdag, bijvoorbeeld. 
Het proces gaat als volgt: iedere dag worden er productie-runs gedraaid. De hiervoor 
gebruikte componenten komen uit het magazijn en bij levering uit het magazijn wor
den deze afgeboekt op de afdeling. De MRP-run die 's nachts draait kan een vraag 
constateren omdat er anders na een paar weken (levertijd) een tekort kan ontstaan. 
Dit wordt berekend aan de hand van planningen voor de productie. Het kan dus voor
komen dater dinsdags een behoefte ontstaat, maar ook donderdag en vrijdag. 
Aangezien er een keer per week bestellingen naar leveranciers gaan, komt het voor 
dater meerdere orderregels voor hetzelfde component naar een leverancier gaan. De
ze telt de verschillende aantallen bij elkaar op en levert alles tegelijk. Omdat het oor
spronkelijk verschillende orderregels waren en onder deze orderregels weer ingeboekt 
moeten worden, ontstaan dus verschillende ontvangsten. Het komt zelfs voor dat een 
doosje uit twee orderregels bestaat. Wanneer we deze ontvangsten allemaal moeten 
gaan splitsen ontstaat een onwerkbare situatie. Er is samen met de afdeling Planning 
& Verwerving overleg gepleegd over de aanpak van dit fenomeen. Het is mogelijk om 
in SAP vlak voordat de behoeftes omgezet worden in bestellingen bij de leveranciers 
deze behoeftes op te tellen en van het gezamenlijke aantal een nieuwe behoefte te 
maken, van die week. 
Dit resulteert op verschillende afdelingen in voordelen. Bij de afdeling Planning & Ver
werving hoeven minder orderregels verwerkt te worden, bij de ontvangst hoeven min
der orderregels ingeboekt te worden en ook bij de financiele afwerking van de order
regels scheelt het werk. Door deze relatief simpele ingreep is het mogelijk om flinke 
besparingen in werk te realiseren. Daarnaast is het ook mogelijk om een ontvangst op 
een locatie te plaatsen. Er is inmiddels actie ondernomen om dit te realiseren. 

7.2 HET PLANNINGS- & VERWERVINGSPROCES 

Bij alle productie bedrijven zijn componenten nodig voor productie. Deze componenten 
worden betrokken bij toeleveranciers en soms binnen de eigen fabriek tot halffabrika
ten getransformeerd. Seiden zijn bij Philips Lighting B.V. Oss aan de orde. Dit valt on
der de S(steunverlenende diensten) van de SHA analyse. 

7 .2.1 INKOMENDE GOEDERENSTROOM 

De inkomende goederenstroom wordt gestuurd door de afdeling Planning & Verwer
ving. De afdeling Inkoop verzorgt de lange termijn afspraken met leveranciers, zoals 
de prijs, de minimum bestelhoeveelheid, mogelijke afroepaantallen, de manier van 
verpakken en de aflevercondities. De afdeling Planning & Verwerving verzorgt de lan
ge termijn productieplanning op basis van een rolling forecast voor de komende 12 
maanden en ook een korte termijn productieplanning. Door het systeem wordt vervol
gens aan de hand van deze laatste planning en de stuklijsten van de diverse eindpro
ducten de behoefte aan componenten in de tijd gefaseerd doorgerekend. Aan de hand 
van deze behoeftebepaling en de levertijden van de verschillende leverancier komen 
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uit het systeem de te plannen orders naar leveranciers. Deze componenten worden 
vervolgens door verschillende verwervers besteld bij de desbetreffende leverancier. 
Deze verwervers hebben een target voorraadniveau in het magazijn in financiele zin. 
Deze verwervers worden uitsluitend op de financiele target afgerekend. De vulling
graad van het magazijn wordt dus bepaald door de afdeling Planning & Verwerving. 
Deze afdeling is dan ook verantwoordelijk voor de voorraadhoogte van de verschillen
de componenten, en daarmee dus voor de bezettingsgraad en de vullinggraad van het 
magazijn. Het informatiesysteem SAP wordt op deze afdeling intensief gebruikt voor 
de planning. De benodigde codenummers staan allen in SAP en voor alle codenum
mers zijn MRP-runs {Material Requirement Planning) draaiende. Deze MRP-runs wor
den in het systeem regelmatig uitgevoerd, om de veranderende gegevens up-to-date 
te houden. Naarmate de termijn van uitvraag kleiner wordt, worden de geplande or
ders uit SAP omgezet naar concrete bestellingen en iedere maandag worden door de 
diverse verwervers deze bestellingen doorgegevens aan de leveranciers. Nadat de be
stellingen zijn geplaatst wordt in de gaten gehouden in hoeverre de leverancier zich 
aan de gemaakte afspraken houdt en wanneer goederen te laat zijn wordt naar de le
verancier gebeld voor de stand van zaken betreffende de bestelling. 
De productieplanning wordt gemaakt aan de hand van een inschatting van de markt 
(deze wordt een keer per maand gemaakt). Aan de hand van deze inschatting wordt 
een capaciteitsbepaling gemaakt, wat betreft machines en mensen. Hieruit volgt voor 
de verschillende afdelingen een weekplanning. Deze weekplanning wordt weer uitge
werkt in een dagplanning. In de huidige situatie wordt ongeveer 95 % op voorraad 
geproduceerd en 5 % op order. Voordat een productieorder wordt vrijgegeven vindt er 
een zogeheten component-check plaats. Dit houdt in dat er wordt gekeken of alle 
componenten die nodig zijn voor die order aanwezig zijn. Als dit niet het geval is 
wordt gekeken of de componenten binnenkomen voordat de productie begint aan de 
order. Het komt hierdoor dus ook voor dat de componenten niet allemaal aanwezig 
zijn (afhankelijk van de betrouwbaarheid van de leverancier). In dit laatste geval 
hangt de verwerver een spoedkaart bij de centrale ontvangst om deze componenten 
zo snel mogelijk in het magazijn in te boeken, zodat vertragingen bij de productie tot 
een minimum beperkt worden. 

7 .2.2 VEILIGHEIDSVOORRAAD 

De afdeling Planning & Verwerving bepaalt ook de veiligheidsvoorraad zoals die voor 
de verschillende componenten aangehouden gaat worden. Hier is een simpele stelre
gel voor. Voor de common componenten geldt een veiligheidsvoorraad van 1 week. 
Voor de speciale componenten geldt een veiligheidsvoorraad van 3 weken en voor de 
componenten die ertussenin liggen 2 weken. Wanneer een leverancier ver weg zit, 
waardoor meer onzekerheid zit in de transporttijden, wanneer een leverancier een 
lange levertijd heeft of een niet zo betrouwbaar leverpatroon heeft, wordt een week 
extra veiligheidsvoorraad ingebouwd. Met speciale componenten worden componenten 
bedoeld die speciaal voor Philips Lighting B.V. Oss gemaakt worden en waarvoor dus 
bepaalde (afname)verplichtingen met de leverancier zijn. Door strengere afspraken 
met leveranciers te maken en betrouwbaardere leveranciers te zoeken is het mogelijk 
de veiligheidsvoorraad te verlagen. Voor leveranciers die een lange transporttijd heb
ben is het bijvoorbeeld mogelijk af te spreken dat deze leverancier een voorraad aan
legt in Europa, zodat Philips geen extra voorraad hoeft aan te leggen om de fluctuaties 
in transporttijd op te vangen. 

7 .3 UITGIFTEKANT 

De uitgiftes geschieden aan productieafdelingen. Sommige lijnen hebben een vast 
productieprogramma, waarvoor ze altijd dezelfde componenten nodig hebben. Het 
proces is eigenlijk seriegewijze productie. De basis van het product, de printplaat, 
wordt van een aantal basis-componenten voorzien bij de eerste fase van de productie. 
Deze lijnen worden bevoorraad met behulp van provloc-locaties en bijvulrekken en -
karren. Afhankelijk van het eindtype, komen er verschillende componenten bij op de 
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volgende productielijnen. Deze productielijnen werken op order en hebben per order 
een bepaalde hoeveelheid componenten nodig. Dit gaat aan de hand van productieor
ders die in SDG zitten, zoals uitgelegd in § 5.2.2. 
De afwerklijnen, behuizing en verpakking worden bevoorraad met volle pallets. 

Door de verschillende uitgiftemethoden die gebruikt worden in het magazijn ontstaat 
ook hier een onvoorspelbaar vraagpatroon en een onvoorspelbare werkdruk voor de 
medewerkers. Uit de metingen die gedaan zijn in het magazijn in de weken 35, 36, 37 
en 38 blijkt dat er een piek in het aantal uitvragen is tussen 06.00 en 08.00. Grafisch 
is een overzicht van de piekbelasting weergegeven in bijlage 15. 
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8 BEPALING VAN DE BENODIGDHEDEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de behoefte aan locaties binnen het magazijn M4. 
Er wordt beschreven hoe deze behoefte bepaald is, met wat voor selectiecriteria en 
wat de uitkomsten zijn voor het toekomstige magazijn. 

8.1 LoCATIEBEHOEFTEN MAGAZIJN 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de behoefte aan locaties te bepalen. Gezien de 
eis om een ontvangstquant op 1 locatie te plaatsen is het nodig te kijken naar de ont
vangsthoeveelheden en de volumes daarvan. De eis voor de opslag is dat een ont
vangst-quant op een locatie moet passen. Dus dat ontvangsten niet opgeslagen war
den in meerdere locaties, maar ook niet dat er meerdere ontvangsten op een locatie 
komen te staan (zoals nu het geval is). 

8.1.1 OP BASIS VAN GEMIDDELDE VOORRAAD 

Een mogelijkheid is het magazijn indelen op basis van de gemiddelde voorraad van de 
afgelopen 6 maanden. De gegevens hiervoor zijn uit SAP gehaald. Er is een gemiddel
de genomen van de eindvoorraad van iedere maand per component. 
Voor de locatiebepaling van componenten waar in de onderzoeksperiode geen ont
vangst op is geweest (die dus al van v66r de onderzoeksperiode, dus v66r 21.11.98, 
in het magazijn liggen), is een locatie per component gereserveerd met het volume 
van de gemiddelde voorraad. Indien dit volume grater was dan 1 locatie zijn hier 
meerdere locaties voor genomen, aangepast aan de standaardafmetingen van een 
ontvangst. Een voorbeeld hiervan is een ontvangst van Heinrichs. De leverancier le
vert de bodems en de kappen van de voorschakelapparatuur in halve box-pallets. De
ze leverancier levert meestal meerdere pallets op een dag. Wanneer we het volume 
zouden nemen van deze pallets gezamenlijk, zouden we niet het goede aantal locaties 
hebben. De locaties voor bodems en kappen zijn dan ook grotendeels locaties voor 
halve box-pallets. 
De behoefte komt met deze optie neer op het volgende: 

Grootte ( dm3
) 0-50 50-100 50-200 200-480 480-960 >960 

Beschikbaar 1073 108 542 592 1164 352 
Gemiddeld 3402 650 774 1620 734 445 

8.1.2 OP BASIS VAN WEEKVERBRUIK 

Een tweede mogelijkheid is de behoefte aan locaties te bepalen op het gemiddeld ver
bruik per week en dit vervolgens te extrapoleren naar een behoefte voor een aantal 
weken. In het schema is de behoefte weergegeven voor het aantal locaties dat nodig 
is als de voorraad naar I weken verbruik toegaat. 
Bij het bepalen van de "legbord"-locaties is rekening gehouden met het feit dat een 
locatie vol is wanneer deze voor 80 % gevuld is. Bij de palletlocaties zijn de volumes 
gekozen als ruimte op de pallet en niet het volume van de locatie zelf. Bij pallets is 
namelijk altijd extra ruimte nodig om de pallet met enige speling in de locatie te kun
nen plaatsen. 

Voor de behoeftebepaling is rekening gehouden met het feit dat er regelmatig ver
schillende ontvangsten zijn van hetzelfde codenummer op dezelfde dag. Doordat ver
schillende verwervers bepaalde codenummers bestellen (omdat ze op meerdere afde
lingen nodig zijn), komen ze onder verschillende orderregels binnen. De ontvangsten 
van een bepaald codenummer warden door de leverancier gegroepeerd tot een totaal 
aantal. Deze warden wel onder verschillende orderregels ingeboekt, maar als een ont
vangst in het magazijn geplaatst. 
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De ontvangsten van een bepaald codenummer zijn voor een compleet beeld tezamen 
genomen per dag. Dus verschillende orderregels zijn hier als een ontvangst gerekend. 
Indien het volume van deze totale ontvangst groter was dan 1 locatie zijn hier meer
dere locaties voor genomen, aangepast aan de standaardafmetingen van een ont
vangst, zeals ook bij de bepaling op basis van gemiddelde voorraad. 

De behoefte aan locaties komt dan op het volgende neer. 

Grootte dm 0-50 50-100 100-200 200-480 480-960 >960 
Beschikbaar 1073 108 542 592 1164 352 ----+-----+----l----'----'---~...;;;....:...;:c__ __ -4-=:....::....;;c.....;___----1__:::_=-=--------l 

1849 353 287 626 262 125 

Uit dit schema blijkt een duidelijke discrepantie tussen het benodigde aantal locaties 
en de huidige beschikbare locaties. Vooral valt het op dat er teveel grote locaties zijn 
en veel te weinig kleine locaties. Dit klopt met de veranderende omgeving, waar 
steeds meer naar kleinere bestelseries wordt overgegaan en regelmatiger geleverd 
kan worden. Voor deze volumes is gekozen omdat dit de volumes zijn waarin de 
meeste kleinere leveringen ontvangen worden. 

Met de afdeling Planning en Verwerving en de Logistiek manager is overeengekomen 
naar een voorraad van maximaal I weken per component toe te gaan, dus hierop zal 
de indeling in het magazijn gebaseerd worden. 
De redenen hiervoor zijn: betrouwbaarheid leverancier, levertijden, componenten die 
speciaal voor Philips gemaakt worden. Er zijn verschillende leverancier met een lange 
levertijd en omdat gedurende die levertijd de productieplanning nog kan worden aan
gepast meet hiervoor een hogere veiligheidsvoorraad aangelegd worden. 
Omdat de leveranciers een leverprestatie van minder dan 80 % hebben behaald is het 
nodig extra voorraad aan te leggen. Hier wordt uitgebreid met de leveranciers over 
gesproken. het blijkt namelijk ook dat er een slechte leverprestatie tevoorschijn komt 
als bij de centrale ontvangst goederen te lang blijven staan. Dit is een van de oorza
ken van de slechte leverprestaties van de leverancier. Er wordt namelijk niet gekeken 
naar het tijdstip van ontvangst, maar naar het moment van inboeken. Er wordt nu een 
dag geteld voor het ontvangen en inboeken, maar soms blijven goederen langer 
staan. 

Wanneer we uitgaan van een voorraad van I weken ligt er voor. miljoen euro te
veel voorraad, hiervan i~ dit moment. miljoen euro incourant. De voorraad heeft 
in de situatie van exact - weken een waarde van I miljoen euro. 

We kunnen de aantallen locaties opsplitsen per productgroep, om zo tot een correcte 
indeling in het magazijn te komen. 

De behoefte aan locaties komt dan neer op het volgende: 

Groep 0-50 50-100 100-200 200-480 480-960 >960 
AS 416 35 10 15 11 9 
BI 55 32 45 53 28 8 
HOUSE 7 8 5 240 6 32 
FCM 725 37 19 20 0 0 
OCP 123 101 87 134 54 19 
PACK 129 20 10 12 117 38 
RLI 394 120 111 152 46 19 
Totaal 1849 353 287 626 262 125 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor vooral Housing en Packaging veel grote locaties 
nodig zijn. Dit is te verklaren door de ontvangsten van Kappa en Heinrichs. Deze le
veren over het algemeen veel bulk tegelijk. Heinrichs levert bodems en kappen in hal
ve box-pallets en Kappa levert volle pallets karton. Voor deze groepen is rekening ge-
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houden met het standaard levervolume. Voor kappa zijn dit volle pallets. Voor Hein
richs zijn dit standaard halve-boxpallets. 

8.2 RUIMTE IN HET MAGAZIJN 

De ruimte in het magazijn is voldoende voor de aantallen locaties die nodig zijn, zeals 
blijkt uit de voorgaande paragraaf. Er zijn namelijk meer dan voldoende palletlocaties 
aanwezig. Door het afbreken van enkele palletstellingen en het plaatsen van legbord
stellingen kunnen de kleinere locaties die nodig zijn zonder problemen in het magazijn 
geplaatst worden. Omdat de kosten voor voeroppervlak neerkomen op - per m2 per 
jaar, is het niet haalbaar om met verplaatsing van stellingen en andere heftrucks 
winst te behalen. 
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9 BEREKENINGEN GOEDERENSTROOM 

Voor een goede lay-out in het magazijn dienen we de materiaalstromen te beschrijven 
en te analyseren, in aantallen, volume en bewerkingen. In dit hoofdstuk wordt inge
gaan op de activiteiten die de diverse medewerkers verrichten om de goederenstroom 
gaande te houden. Tevens staan in dit hoofdstuk de kwantiteiten verplaatste goede
ren. Dit is de volgende stap van de SHA methode, namelijk de Analyse van bewegin
gen. 

9.1 AANNAMES BIJ BEREKENINGEN 

Voor het berekenen van de hieronder staande uitkomsten is ervan uit gegaan dat een 
gemiddelde per dag over het algemeen niet voldoende zegt. Om nu tech tot een goe
de waarde te komen van hetgeen er aan werk verzet wordt is wat betreft de goede
renstromen het gemiddelde per week genomen. Deze bleken na het verwijderen van 
de zogenaamde "dalweken" een mooi gemiddelde te geven met een zeer kleine sprei
ding. Bij de ontvangstkant is een grote spreiding binnen de week te vinden, zeals ook 
al bleek uit § 6.1 en verder uitgediept wordt in dit hoofstuk. Deze spreiding is nu een 
gegeven en dit bemoeilijkt dus de berekeningen per weekdag. 
Voor de berekeningen van de werkdruk per dag is het weekgemiddelde gedeeld door 
5. Alsof het dus iedere dag even druk zou zijn. Dit is duidelijk niet het geval, maar het 
is op dit moment bij Philips Lighting B.V. Oss niet te voorspellen hoeveel er binnen 
komt op een bepaalde dag. 

9.2 0NTVANGSTKANT 

Uit onderstaande grafieken blijkt de variatie in de ontvangsten per dag. Een gemiddel
de geeft dan ook geen geed beeld van de ontvangsten die er gedaan worden. Voor 
deze grafieken zijn de metingen gebruikt zeals die bij de centrale ontvangst zijn opge
schreven in de weken 10 t/m 14 van 1999. 

Gemiddeld aantal bonte pallets 
per weekdag 
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Figuur 3. Ontvangsten gecombineerde pallets per dag 
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Gemiddeld aantal bulkpallets 
per weekdag 
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Figuur 4. Ontvangsten van pallets bulk per dag 

Om deze spreiding per dag te verminderen zijn er in overleg met de medewerkers van 
de Centrale Ontvangst en met de Supply manager inmiddels enkele leveranciers van 
leverdag veranderd om een betere verdeling van de ontvangsten per dag te krijgen. 

Zoals uit de bovenstaande grafieken blijkt is het ontvangstproces niet ender controle, 
omdat er over de weekdagen verspreidt verschillende aantallen pallets binnenkomen. 
De ene dag zijn er gemiddeld meer volle pallets en andere dagen zijn er meer uitsor
teerpallets te verwerken op de Centrale Ontvangst. 

Om te meten in hoeverre de ontvangsten gelijkmatig op een dag binnenkomen zijn in 
de weken 35, 36, 37 en 38 van 1999 bij de centrale ontvangst dagelijks de ontvang
sten inclusief tijdstip opgeschreven. Hier is de aankomsttijd genoteerd. Hieruit blijkt 
dater om 11.00 en om 14.00 pieken zijn in de ontvangsten. Grafisch is dit weergege
ven in bijlage 15. 

Als de spreiding per dag onder controle is, kan warden besloten tot het vaststellen van 
aflevertijden voor de leveranciers om ook deze spreiding te verminderen en het 
werkaanbod meer constant te krijgen. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat ook de ontvangsten in volume per week nogal ver
schillen. Niet iedere week komt evenveel binnen, maar dit is eenvoudig te verklaren 
door de vakantieperioden gedurende het jaar ( gebruikt zijn gegevens over de periode 
21.11.98 - 31.08.99). 

Ontvangstvolume per week 
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Figuur 5. Ontvangstvolume per week in liters 

De bovenstaande grafiek is gegeven in volume, omdat deze dan het beste het verloop 
van vulling in het magazijn weergeeft. Hoe meer volume er binnenkomt, hoe voller 
het magazijn is. In aantallen stuks zegt niets over de vulling van het magazijn. Een 
grafiek van het aantal ontvangen dozen of het aantal ontvangen componenten per 
week geeft een soortgelijk verloop over de weken, met dezelfde dalweken. 

Voor de volgende tabellen en grafieken zijn de dalweken niet meegenomen, omdat de 
aantallen die in die weken ontvangen zijn niet representatief zijn voor een normale 
werkweek. Deze "dalweken" komen bijvoorbeeld voor in de kerstvakantie, waar maar 
enkele dagen gewerkt wordt. Ook in de zomervakantie is de bezetting minimaal en het 
aantal ontvangsten veel lager dan in een gemiddelde werkweek. Zender deze dalwe
ken, komen de ontvangsten van een normale week op het volgende neer: 

tabel 11. Aantallen dozen per week: 

Week AS BI HOUSE FCM OCP PACK RLI Totaal 
Gemiddeld 1139 988 502 1486 4762 179 4403 13459 

Spreiding 268 303 122 328 816 44 1179 2562 

Minimum 271 269 105 477 1558 92 1424 4196 

Maximum 1621 1691 790 2552 6084 322 8697 20100 

De ontvangsten binnen de productgroepen BI, House en Pack hoeven niet uitgesor
teerd te worden. De totale hoeveelheid uit te sorteren dozen per week komt dan neer 
op: 11790 dozen. 
Deze dozen worden na uitsorteren ingeboekt, gelokaliseerd en op locatie ingeboekt. 
Wanneer meerdere orderregels van een zelfde component binnenkomen op een dag, 
worden deze gezamenlijk opgeslagen in het magazijn. De ontvangsten die groter zijn 
dan 100 liter worden over het algemeen op een palletlocatie neergelegd omdat de 
legbordstellingen meestal voor twee componenten gebruikt worden. 
Soms worden ontvangsten kleiner dan 100 liter ook in de palletstellingen opgeslagen. 
Deze ontvangsten, die kleiner zijn dan 100 liter, maar niet in de legbord geplaatst 
worden, worden met twee codenummers op een pallet in het magazijn opgeslagen. 
Deze wijze van opslag is in de nieuwe situatie dus niet meer toegestaan (zie eisen in 
1. 7). Het is nu nog toegestaan dat maximaal 2 codenummers op 1 locatie opgeslagen 
worden. 
Hiermee kunnen we bepalen hoeveel pallets er vanuit C.O. naar het magazijn gaan. 
Voor de volgende berekeningen zijn de lokaliseringen uit SAP gehaald over de periode 
januari tot en met juli 1999. 

tabel 12. Palletlokaliseringen per week 

Week AS BI HOUSE FCM OCP PACK RLI Totaal 
Gemiddeld 18 35 87 11 101 72 116 440 

Spreiding 8 12 34 5 38 40 38 88 

Minimum 7 11 35 3 29 9 25 145 

Maximum 42 63 172 27 182 175 190 603 

De ontvangsten die kleiner zijn dan 100 liter worden (na uitsorteren) geplaatst in de 
leg bordstell i ngen. 

tabel 13. Legbordlokaliseringen per week 

Week AS BI HOUSE FCM OCP PACK RLI Totaal 
Gemiddeld 104 20 6 194 69 9 279 678 
Spreidinq 34 7 4 57 21 8 63 132 
Minimum 37 3 1 86 20 1 168 441 

Maximum 164 35 17 327 106 32 414 900 
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Deze ontvangsten worden nu overgeladen op een pallet, met 4 componenten op een 
pallet. Dit komt neer op gemiddeld 34 keer per dag lopen naar de legbordstellingen. 
Deze materialen worden stuk voor stuk overgestapeld op een karretje en vervolgens 
in de legbordstellingen gelokaliseerd. 

9.3 TIJDSMETINGEN 

Voor de tijdsberekeningen die in dit hoofdstuk gedaan worden is een uitgebreid aantal 
metingen gedaan. Met behulp van deze metingen zijn standaardtijden bepaald voor 
onder andere het rijden met de heftruck, het lopen met een pallet (op een pallethef
fer), het steken met de heftruck, het overladen van een doosje en het opruimen van 
een doosje. Voorbeelden hiervan zijn: 
Lopen met kar of palletheffer: 0,9 m/s 
Rijden met heftruck: 2,0 m/s 
Steken met heftruck: 30 s 
Netten op een productieafdeling: 12,5 s per component (exclusief lopen) 

Met behulp van deze standaardtijden zijn totaaltijden per dag bepaald voor de activi
teiten die bij de centrale ontvangst en in het magazijn ontplooid worden. Deze totaal
tijden staan weergegeven in bijlage 19 en bijlage 20. 

9.4 VOORBEELD BEREKENING 

Een voorbeeld van de berekeningen zoals die uitgevoerd zijn voor de totaaltijden in 
bijlage 19 is het volgende: 
De looptijd van Centrale Ontvangstruimte (de plek van uitsorteren) naar het begin van 
de legbordstellingen is als vol gt opgebouwd: 
Deze afstand is 78,5 meter. Lopend met een palletheffer overbrugt een medewerker 
0,9 meter per seconde. Hij loopt over afstand dus 87,5 seconde. 
Deze afstand wordt gemiddeld 34 keer per dag overbrugt, zowel heen als terug. 
Wanneer we dit met elkaar vermenigvuldigen komen we op een totaaltijd voor het lo
pen van 6000 seconden. Dit is 1 uur en 40 minuten. 

9.5 WERKZAAMHEDEN BIJ HET ONTVANGEN VAN GOEDEREN 

Voor het ontvangen van de goederen zijn de volgende activiteiten nodig: 
• Controleren van de vrachtbrief, tellen aantal ontvangen pallets 
• Lopen van ontvangstbalie naar de pallets 
• Controleren, uitsorteren, natellen en indien nodig omstikkeren van de componenten 
• Opruimen verpakkingsmateriaal, omdozen en pallets 
• Teruglopen naar de computer 
• Boeken van de complete ontvangst in het systeem 
• Wederom lopen naar de pallet, danwel heftruck 
• Etiketten bij de componenten leggen, danwel vastnieten op de pallet 
• Verplaatsen naar het magazijn 
• Plaatsen in de palletstelling of in de legbordstellingen 
• Noteren op welke locatie componenten geplaatst zijn 
• Teruglopen, -rijden naar de centrale ontvangst 
• Boeken van de componenten op de locatie 
Bij de centrale ontvangst werkt een medewerker de gehele dienst op de heftruck. 
Hij/zij verplaatst de volle pallets naar de palletstellingen. Een ontvangst die uitgesor
teerd moet worden en naar de legbordstelling gebracht moet worden, wordt volledig 
door dezelfde persoon afgehandeld. 

9.6 WERKZAAMHEDEN IN HET MAGAZIJN BIJ HET UITZETTEN VAN COMPONENTEN 

De activiteiten in het magazijn zijn de volgende: 
• Maken picklijst van de verschillende uitvraaglijstjes (SDG, losse aanvraag, provloc, 

spoedkaart en van bijvullocaties) 

Philips Lighting B.V. Oss Pagina 30 



• Het zoeken in het rest-rek naar eventuele retourcomponenten 
• Eventueel aanpassen van de uitvraaglijsten . 
• Picken van de goederen (uit palletstelling en legbordstelling) 
• Overladen van de componenten op de uitgiftekar 
• Brengen van de karren naar productie 
• Bijvullen van bijvulkarren en provloc-locaties 
• Kijken op afdeling hoeveel op de bijvulkarren en in de doorrolstellingen bijgevuld 

moet worden (netten) 
• Het wegrijden van gereed product naar het eindproductenmagazijn 
• Het afboeken van de componenten naar de verschillende afdelingen 

In het magazijn is per groep ( ochtenddienst en middagdienst) continue 1 man bezig 
met het boeken van de verschillende uitvragen. Dit komt dus in totaal op 18 uur per 
dag. Het picken van de componenten vindt plaats, zowel in de legbordstellingen als in 
de palletstellingen. 
De picks die plaatsvinden in de legbordstellingen, moeten altijd overgeladen worden 
op de karren die gebruikt worden voor het uitzetten naar productie. Alie dozen die uit
gezet worden vanuit de palletstellingen moeten een keer vastgepakt worden, de dozen 
uit de legbordstellingen dus twee keer. 
Deze activiteiten staan schematisch weergegeven in bijlage 20. Hiervoor worden onder 
andere de gegevens gebruikt uit tabel 14 en tabel 15, maar ook de afstanden in 
bijlage 17. 

tabel 14. Pallet-picks per week 

Week AS BI HOUSE FCM OCP PACK RLI Totaal 
Gemiddeld 130 160 107 243 554 121 746 2062 

Spreiding 20 26 18 36 64 21 99 210 

Minimum 94 106 69 175 431 71 519 1577 

Maximum 170 216 137 301 667 158 910 2294 

De palletpicks van de groepen HOUSE en PACK hoeven niet te worden overgestapeld, 
omdat deze altijd volledig worden uitgezet naar de afdeling. Bodems en kappen 
(HOUSE) worden altijd geleverd in halve box-pallets en ook aan de afdelingen gele
verd in dezelfde halve box-pallets. 

tabel 15. Legbord-picks per week 

Week AS BI HOUSE FCM OCP PACK RU Totaal 
Gemiddeld 237 14 1 497 29 16 335 1127 

Spreiding 41 8 0 72 10 6 49 136 

Minimum 140 4 1 356 12 6 235 794 

Maximum 321 40 1 677 47 37 439 1388 
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10 VERANDERINGEN TEN BEHOEVE VAN NIEUWE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt de nieuwe indeling in magazijn M4 besproken en de wijzigingen 
bij de centrale ontvangst. Oak wordt hierin besproken welke overige wijzigingen heb
ben plaatsgevonden. 

10.1 ONTVANGSTEN VAN LEVERANCIERS 

Uit de analyse van ontvangsten (zie hoofdstuk 6) blijkt dat de ontvangsten niet ge
lijkmatig over de week binnenkomen. Om hier verandering in te brengen is een voor
stel tot wijziging gedaan aan de supply-manager. Hier is actie op ondernomen en er 
zijn al een aantal leveranciers die hun leverdag hebben aangepast. 
Om het uitsorteerwerk wat te vereenvoudigen is oak aan verschillende leveranciers 
gevraagd hun leveranties anders te verpakken. Bijvoorbeeld de FCM-rollen die van 
Philips components ontvangen warden. Deze rollen komen binnen in een grate doos. 
In deze omdoos zitten alle kleine rolletjes door elkaar. Door de medewerkers bij de 
centrale ontvangst moeten deze rolletjes uitgezocht warden en nageteld. Aan Philips 
components is gevraagd om de rollen van hetzelfde 12 NC bij elkaar te houden en er 
een elastiek omheen te doen. Dit versimpelt het uitsorteerwerk aanzienlijk en is 
slechts een kleine moeite voor de leverancier. Er zijn al verschillende leveranciers die 
hebben gereageerd op onze verzoeken. Deze veranderingen zullen echter pas na een 
aantal weken merkbaar zijn bij de centrale ontvangst, omdat er natuurlijk nag partijen 
onderweg zijn en de leverancier oak tijd nodig heeft om deze aanpassingen door te 
voeren. 

10.2 MAGAZIJN M4 

Het magazijn zal zoveel mogelijk in stand warden gehouden, met enkele kleine aan
passingen betreffende legbordstellingen en palletstellingen. De keuze voor deze 
slechts kleine aanpassingen ligt voornamelijk in de ongecontroleerdheid van het ont
vangst en uitgifteproces. Doordat het ontvangstproces niet gecontroleerd is en de uit
giftes op zoveel verschillende manieren plaatsvinden en op zoveel verschillende pieken 
op de dag is het niet mogelijk om zaken te automatiseren. Wanneer we bijvoorbeeld 
een automatisch bakkenmagazijn zouden plaatsen ontstaat slechts geautomatiseerde 
chaos. Hiervoor moet eerst een gelijkmatiger werkaanbod gerealiseerd warden bij de 
Centrale Ontvangst en in het magazijn. Er valt aan werkdruk en werklast voor de me
dewerkers veel meer te verdienen door het ontvangst- en uitgifteproces meer ge
spreid te laten komen waardoor geen piekbezetting nodig is dan door met allerlei trues 
het werk te kunnen versnellen. Dan blijft het altijd nodig een bezetting aan personeel 
te hebben die voldoende is om de pieken op te kunnen vangen, terwijl deze overbodig 
zouden zijn in geval van een gelijkmatige binnenkomst en gelijkmatigere uitgiftes over 
de dag danwel over de week. 
Er zullen dus alleen andere locaties komen van andere volumes, gebaseerd op de ont
vangsthoeveelheden en de ontvangstgrootte, waardoor alleen verbetering zal ontstaan 
door het inrichten van grijplocaties en loop-routing. Bulk bovenin, grijp onderin de 
palletstellingen. En meer legbordstellingen dan op dit moment aanwezig zijn. 

10.3 GANGEN PER PR0DUCTGR0EP 

In de huidige palletstellingen zullen de productgroepen in gangen warden ingedeeld. 
Door het toewijzen van componenten aan een bepaalde sectie in SAP, kan dit warden 
gerealiseerd. Na de invoering van barcodering in het magazijn, wordt door de mede
werker ingegeven hoe groot de ontvangst is en het systeem selecteert daarop de lo
catie waar de goederen geplaatst gaan warden. Dit is bij voorkeur in de sectie van die 
productgroep. Wanneer in die sectie in het magazijn geen locatie met die afmeting be
schikbaar is wordt uitgeweken naar een andere sectie. Met dien verstande dat dit geen 
grijplocatie is. Voor deze productgroepen zijn de secties inmiddels in SAP aangebracht. 
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10.4 GRIJPLOCATIES 

In het magazijn zullen voor alle componenten die niet in de legbordstellingen liggen en 
die met minder dan een voile pallet tegelijk uitgezet worden, onderin de palletstellin
gen grijplocaties worden ingericht. 

10.4.1 BEPALING GRIJPLOCATIES EN GANG-INDELING 

De bestaande grijplocaties in het onderdelenmagazijn waren door de invoering van 
SAP en de daarmee gepaard gaande gewijzigde werkwijze verdwenen. Het probleem 
dat daardoor ontstond was het feit dat er redelijk veel goederen op locaties gepickt 
moesten worden, die niet binnen handbereik lagen. Onder het magazijnpersoneel ont
stond vervolgens "strijd" om het beperkt aantal beschikbare heftrucks. Wie de hef
truck had, hield hem zolang als nodig, wat tot gevolg had dat de andere medewerkers 
"verplicht" waren koffie te gaan drinken tot een heftruck beschikbaar was. Na overleg 
met de medewerkers was hun verwachting dat na invoering van grijplocaties het 
aantal nodige heftrucks gehalveerd kon worden. 
Om weer grijplocaties in het magazijn te introduceren en wel op een gestructureerde 
manier is een projectteam "grijplocaties" opgestart. Hierin namen een aantal mede
werkers uit het magazijn, de manager material handling en ikzelf deel. Dit project
team heeft gebruik gemaakt van de binnen Philips bekende BD-methode, zie bijlage 
18. 
Aan de hand van een aantal aandachtspunten voor het werken in het magazijn heeft 
dit projectteam een viertal opties geformuleerd. 

D't .. d d I Zl]n e vo1gen e: 
Aandachtpunt: Opties 1 2 3 4 
Groeperinq per proces 1 - - 1 
Grootte van de locatie - - - -
Gewicht 3 1 4 3 
Frequentie van de uitqifte 4 3 1 2 
Aantal componenten per beladinq 2 2 3 4 
Ootimale hooqte locatie (oickhooqte) 5 4 2 5 

De volgorde van aandachtpunten bij optie 1 is als volgt: De groepering per proces is 
het belangrijkst. Hierna komt het aantal componenten per belading. Vervolgens wordt 
nog gekeken naar het gewicht van de component, de frequentie van uitgifte en de op
timale hoogte. Wanneer deze optie de beste zou blijken zouden in het magazijn alle 
componenten van eenzelfde proces bij elkaar komen te liggen. Binnen deze groep ko
men dan die componenten die op een kar moeten waar veel componenten op liggen 
het dichtst bij het uitgiftepunt te liggen. 

Voor de orderpickers zijn vooral loopafstand, tijd en ergonomie van belang. Deze as
pecten hebben we vervolgens een wegingsfactor gegeven, om zo tot een optimale 
keuze te komen van de diverse opties. Aan deze aspecten hebben de medewerkers 
van het magazijn een wegingsfactor gegeven op een schaal van 0 tot 10. 

We in : 
10 
5 
6 

Voor de orderpickers is ergonomie het meest belangrijk. Tijd is minder belangrijk en 
loopafstand nog minder belangrijk. 
We hebben vervolgens gekeken naar de opties en in hoeverre die voldoen aan de as
pecten. De mate waarin de opties tegemoet komen aan de factoren loopafstand, tijd 
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en ergonomie, resulteert in een cijfer voor iedere optie. Wederom op een schaal van O 
tot 10 (deze cijfers zijn oak gegeven door de magazijnmedewerkers). 

Optie 1 2 3 4 
Ergonomie 6 9 7 6 
Loooafstand 8 3 2 9 
Tiid 7 5 5 8,5 

Uitleg: Optie 4 krijgt van de magazijnmedewerkers een 9 voor de afstand. Bij optie 4 
warden de componenten gegroepeerd per proces en vervolgens op basis van frequen
tie van uitgifte op volgorde geplaatst. De magazijnmedewerkers verwachten dus bij 
deze optie een grate vermindering van de te lopen afstand, zodoende een 9. 

Om nu tot een optimale keuze te komen vermenigvuldigen we per optie de cijfers van 
de aspecten met de wegingsfactor en tellen de resultaten op. 
Dit geeft de volgende totalen voor de verschillende opties: 
Optie 1 142 punten 
Optie 2 135 punten 
Optie 3 110 punten 
Optie 4 156 punten 
De optie met de meeste punten voldoet het best aan de factoren die belangrijk zijn 
voor de magazijnmedewerkers. Aan de hand van bovenstaande selectie is de keuze 
gemaakt voor indeling in het magazijn, op basis van procesgegroepeerde componen
ten die op volgorde van uitvraagfrequentie in het magazijn gesorteerd liggen. 
Met behulp van het aantal uitgiftes per component is het mogelijk om binnen product
groepen de snellopers en langzaamlopers aan te geven en zo een optimale indeling 
binnen de productgroepen aan te maken wat betreft aantal picks. 
Tezamen met de medewerkers is afgesproken om de componenten die bij hetzelfde 
proces gebruikt warden in een gang (of maximaal 2 gangen) in het magazijn bij elkaar 
te zetten. Aan het begin van de gang, dus het dichtst bij het uitgiftepunt, komen de 
componenten van die productgroep te liggen waar de meeste pickopdrachten voor 
zijn. Het is dus een combinatie van productgroepsgewijze opslag en ABC opslag. De 
componenten die bij eenzelfde productgroep horen komen bij elkaar te liggen en de 
hardlopers (de A componenten) binnen deze productgroep komen voorin de gang te 
liggen. Deze indeling wordt oak doorgevoerd bij de legbordstellingen. Alie kleine ont
vangsten die in de legborden geplaatst warden, komen oak groepsgewijs bij elkaar te 
liggen. Het heeft geen zin om binnen de legbordstellingen specifieke grijplocaties aan 
te leggen. Van alle locaties binnen de legbordstellingen kan zonder hulpmiddelen ge
pickt warden, dus verplaatsen binnen de legbordstellingen levert alleen extra werk op. 

10.5 NUMMERING MAGAZIJN 

De oude nummering in het magazijn is op het eerste gezicht onlogisch. Zie bijlage 21. 
De nummering was gebaseerd op een 5-strategie voor picken. Deze strategie houdt 
het volgende in: De eerste gang waar gepickt moet warden wordt volledig doorlopen 
en aan het einde van de gang wordt omgedraaid en de volgende gang waar gepickt 
moet warden wordt oak volledig doorlopen. Men loopt dan in de vorm van een S. Deze 
strategie is echter niet mogelijk in dit magazijn om dat er geen doorgangen zijn aan 
het eind van de stellingen. De doorgangen zijn in het midden geplaatst. Het kost enige 
moeite om de nummering te doorgronden. De nummering van de legbordstellingen is 
oak vrij onlogisch, als we kijken naar de looproute van de medewerkers, zie oak 
bijlage 21. 
De nieuwe nummering waarvoor in het magazijn gekozen is staat weergegeven in 
bijlage 23. Deze nummering komt voort uit het feit dat de componenten van eenzelfde 
productgroep bij elkaar in een gang (voor grotere productgroepen in 2 gangen) war
den geplaatst. De hardlopers binnen deze productgroep komen voorin de gang te lig
gen, dus het dichtst bij het gang in het midden van het magazijn. De componenten 
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waar de meeste pickopdrachten voor zijn liggen voorin de gang, waardoor de maga
zijnmedewerker meestal niet de gehele gang in hoeft te !open. De indeling komt dus 
neer op een combinatie van een productgroepsgewijze opslag en een ABC opslag. De 
ABC-indeling vindt plaats op aantal pickorders per component. 
Voor een bepaalde pickorder hoeven in het vervolg dus maar maximaal 2 gangen be
zocht te warden, omdat alle componenten in deze gangen bij elkaar liggen. In de 
meeste gevallen hoeft de gang niet helemaal ingelopen te warden. Schematisch staat 
dit weergegeven in de onderstaande figuur. 

Eind 

Gang AM RIJGANG Gang AD 
RIJGANG 

GRIJPVOORRAAD AFDEUNG 

7 6 5 4 3 2 1 38373635343332313029282726~ 

De keuze voor 2 letters is ontstaan omdat de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst 
het magazijn voor elektromagnetische ballasten bij het magazijn elektronica wordt 
gevoegd, financieel, niet fysiek. Hiervoor is het nodig dat er een identieke nummering 
is. 
Een tweede voordeel van de dubbele letter voor de gang is de mogelijkheid om binnen 
eenzelfde magazijn een duidelijke opsplitsing te maken tussen palletstellingen en leg
bordstellingen. Voor de palletstellingen in M4 wordt de eerste letter de A, voor de leg
bordstellingen zullen alle locatienummers beginnen met een B. Voor het magazijn voor 
EMB zijn de letters C en D gereserveerd en het eindproductenmagazijn heeft als eer
ste letter de E. In het magazijn warden in plaats van de stellingen in het vervolg de 
gangen benoemd, dus zowel de linker- als de rechterstelling. Dit oak omdat de com
ponenten per gang tezamen zullen warden gezet. Een voorbeeld van een locatienum
mer is AB 01.01. Dit is dus een palletstelling in M4 (de A), in de tweede gang (de B). 
In deze gang is het de eerste lokatie op de grand. AB 01.04 is dezelfde lokatie, maar 
dan 4 hoog. Omdat alle componenten die voor het beladen van een kar nod ig zijn zal 
over het algemeen slechts 1 gang of maximaal 2 gangen bezocht hoeven te warden 
voor een pickorder. 
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10.6 ROUTING 

Met behulp van bovenstaande indeling in het magazijn is gekeken naar mogelijke 
pickroutingen in het magazijn . Het is in SAP niet mogelijk een pickstrategie in te voe
ren, dus uitgebreide berekeningen om tot een optimale strategie per picklijst te komen 
zijn niet mogelijk. De componenten die voor eenzelfde proces nodig zijn, staan geza
menlijk opgeslagen in het magazijn (zie § 10.4). De wisselkarren die gebruikt worden 
voor uitgifte, zie § 5.2.2, zijn ook gerelateerd aan een proces in productie. Alie com
ponenten die op een kar moeten worden geplaatst voor een bepaalde productieorder, 
staan dus in een bepaalde gang in het magazijn. het uitgiftesysteem met de wissel
karren staan tezamen. De componenten worden in het magazijn geplaatst per proces 

10. 7 BARCODERING 

De invoering van barcodering heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo wordt de werk
wijze bij Centrale Ontvangst anders. De bedoeling is dat in de toekomst alle leverin
gen van tevoren door de leverancier elektronisch worden doorgegeven. Dit heet de 
shipping notification. Als dit gerealiseerd is hoeven de medewerkers op de Centrale 
ontvangst niet meer de wijzigingen in de orderregels door te voeren. In de shipping 
notification staat dan precies hoeveel van welk component op die dag ontvangen gaat 
worden. De medewerker controleert vervolgens de ontvangst met in de hand de scan
ner waarop de gegevens van de ontvangst komen te staan. Als er een doosje wordt 
gescand geeft de scanner aan hoeveel in totaal van die component bij de levering 
aanwezig moet zijn. Als dit totaal klopt, moet de medewerker aangeven hoe groot die 
ontvangst is, waarna het systeem de locatie selecteert. Wanneer de goederen op die 
locatie zijn geplaatst hoeft alleen de locatie gescand te worden, waarop de goederen 
gelokaliseerd zijn. Dit hoeft dus niet meer apart in het systeem te worden verwerkt. 
Het inboeken op de locatie gebeurt dus automatisch. Bij de uitgiftekant in het maga
zijn zullen geen papieren picklijsten meer gebruikt worden. De magazijnmedewerkers 
hebben allen een scanner. Op het display van de scanner verschijnt de locatie die be
zocht moet worden en het aantal dat van die locatie gepickt moet worden. Wanneer 
het aantal niet klopt (6f de verpakkingshoeveelheid wijkt af 6f er is te weinig aanwezig 
op de locatie), kan de medewerker het aantal op de scanner aanpassen. Deze wijzi
ging wordt automatisch in het systeem aangepast en indien nodig wordt de medewer
ker naar een volgende locatie gestuurd om het resterende aantal te picken. Is het 
juiste aantal gepickt van de juiste locatie, dan geeft de scanner de volgende locatie 
die door de orderpicker bezocht moet worden. Het is hiervoor van belang dat de kort
ste route wordt gekozen. Hiertoe is de nummering in het magazijn aangepast, zoals 
vermeld staat in bijlage 23. 
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11 BESPARINGEN TEN OPZICHTE VAN HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt bepaald hoe groot de besparingen zijn van de nieuwe situatie 
ten opzichte van de oude. Zowel in inslagtijd als in uitlevertijd aan productie. 

11.1 BESPARINGEN CENTRALE 0NTVANGST 

In de volgende paragrafen staan de verschillende acties die zijn ondernomen om be
sparingen te realiseren bij de centrale ontvangst. 

11.1.1 SPLITSING ONTV ANGSTRUIMTE 

Door de ruimte bij de centrale ontvangst op te splitsen in een ruimte voor bulk en een 
ruimte voor uitsorteergoederen, komen deze niet door elkaar te staan, wat de snel
heid van verwerken bevorderd. De bulk is over het algemeen snel weggewerkt, maar 
het uitsorteren neemt met de huidige werkwijze veel ruimte in beslag. 

11.1.2 UITSORTEREN 

Het uitsorteerwerk bij de centrale ontvangst neemt verhoudingsgewijs het meeste tijd 
in beslag. Dit blijkt duidelijk uit het schema in bijlage 16. De hoeveelheden uit te sor
teren dozen waren echter dusdanig laag, zoals ook bleek na gesprekken met VanDer
Lande Industries, dat een investering in een sorteermachine geen rendabele keuze is. 
Het uitsorteerwerk zal dan ook grotendeels met de hand blijven plaatsvinden. Echter 
om te garanderen dat de ontvangsten FIFO worden verwerkt bestaat de mogelijkheid 
een rollenbaan aan te leggen, zodat alle ontvangsten in volgorde van ontvangst ver
werkt kunnen worden. De medewerkers bij de centrale ontvangst zagen hier ook wel 
heil in, mits er aan het einde van de rollenbaan een soort palletlift wordt geplaatst. 
Omdat de ontvangsten soms in een hoge pallet worden aangeleverd zou het met een 
rollenbaan die iets boven het grondoppervlak komt niet goed mogelijk zijn deze uit te 
sorteren. Met een lift aan het einde kan de pallet die op dat moment uitgesorteerd 
wordt op de ideale pickhoogte worden gebracht. Hiermee wordt een FIFO werkwijze 
gegarandeerd. Deze is nodig om de ontvangsten binnen de gestelde eis in te kunnen 
boeken. Hiervoor moet echter het ontvangstproces onder controle zijn. 
De bulkgoederen worden in de huidige situatie meteen weggewerkt, omdat dit een 
belemmering veroorzaakt voor het uitsorteerwerk. Dit zal zo blijven en hier hoeft ver
der ook niets aan te gebeuren. Puur verplaatsen naar het magazijn en lokaliseren. 

11.1.3 LoKALISEREN 

De componenten die nu in de legbordstellingen worden geplaatst, worden op een pal
let uitgesorteerd. Deze pallet wordt met een palletheffer naar de legbordstellingen 
gereden en daar worden de doosje overgeladen op een karretje om in vervolgens de 
componenten in de legborden te plaatsen. Om deze extra overstapeling te voorkomen 
is bij wijze van proef een kar besteld, die tussen de legborden past. Deze kar heeft 
meerdere planken en heeft hierdoor meer plankoppervlak dan een pallet. Er kunnen 
dus meer dozen uitgesorteerd worden met behulp van deze kar en de dozen hoeven 
een keer minder vastgepakt te worden. Deze kar wordt inmiddels veelvuldig gebruikt 
op de Centrale Ontvangst. Het enige nadeel is het feit dat de kar 4 zwenkwielen heeft 
en de kar dus moeilijk bestuurbaar is. De karren die hier in de toekomst voor besteld 
moeten worden mogen slechts twee zwenkwielen hebben. 
Dit scheelt in totaal een werktijd van: 6 uur per dag. Dit blijkt bij de werkzaamheden 
van Centrale ontvangst zeer welkom. De enige klacht was het feit dat er vier zwenk
wieltjes onder zaten en de kar hierdoor lastig bestuurbaar was. De volgende karren 
die voor dit doel besteld gaan worden zullen worden uitgerust met twee zwenkwielen 
en twee vaste wielen. Dit is overigens ook het geval met alle andere karren waar in 
het magazijn mee gewerkt wordt. 
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11.1.4 BARCODERING 

Door het gebruik van barcodering in te voeren zullen alle ontvangsten door het sys
teem toegewezen worden aan een locatie. De mogelijkheid om twee ontvangsten op 
een locatie te zetten, bestaat dan niet meer. Alie ontvangsten kleiner dan 200 liter 
worden dus in de legbordstellingen geplaatst, tenzij deze vol zijn. Wanneer een pas
sende locatie niet gevonden kan worden binnen de betreffende productgroep, zal een 
grotere locatie aangewezen worden. Het voordeel hiervan is dat de legbordstellingen 
optimaal benut gaan worden. 

11.2 BESPARINGEN MAGAZIJN 

De besparingen in het magazijn worden voornamelijk gerealiseerd door het invoeren 
van grijplocaties en het toevoegen van 5 rijen legbordstellingen. Door de grootte van 
de locaties beter aan te passen aan de ontvangsten is het mogelijk veel beter gevulde 
locaties te krijgen en doordat er veel meer componenten in het magazijn op grijp
hoogte liggen zijn er minder heftrucks nodig. Zoals duidelijk blijkt uit de flowchart in 
bijlage 17, is het meeste tijd nodig voor het rijden met de heftruck. Dit heeft voorna
melijk als oorzaak dat door de medewerkers een pallet uit de palletstelling wordt ge
haald en hiermee naar het uitgiftepunt wordt gereden. Bij de uitgiftekarren worden de 
benodigde aantallen componenten van de pallet gehaald en vervolgens wordt de pallet 
weer terug in het magazijn gezet. 

11.2.1 INDELING IN MAGAZIJN OP BASIS VAN PRODUCTGROEPEN 

Door de productgroepen gezamenlijk in het magazijn te plaatsen en op ABC volgorde 
in het magazijn te plaatsen hoeven in het vervolg voor een pickorder nog maar 1 of 2 
gangen gedeeltelijk bezocht te worden. Dit levert een tijdswinst per palletpick op van 
6 %. Dit lijkt weinig, maar de picktijd met de heftruck wordt grotendeels bepaald door 
het op- en afstappen, het omhoog en omlaag brengen van de vork en het steken in de 
palletstellingen. Door het toevoegen van legbordstellingen en door hierdoor het aantal 
picks in de palletstellingen te verminderen wordt een veel grotere winst in het gebruik 
van de heftruck gerealiseerd. 
Het picken in de palletstellingen wordt niet alleen met de heftruck gerealiseerd. Ook 
lopend wordt gepickt in de palletstellingen. Door het groeperen van componenten per 
proces, kan het lopen picken in de palletstellingen ook sneller plaatsvinden. De tijds
winst in het lopen die hiermee gerealiseerd wordt is 25 %. 

11.2.2 GRIJPLOCATIES 

Er zijn inmiddels al binnen verschillende gangen grijplocaties ingevoerd in het maga
zijn. Na het invoeren in de eerste gang werden de medewerkers enthousiast omdat ze 
meteen merkten dat het fijner werkte. Na enige tijd bleek dat de ontvangsten vrij 
klein waren en dat er dus vaak aangevuld moest worden. Dit heeft weer als oorzaak 
de verschillende ontvangstquants per dag, zie ook paragraaf 7 .1. Als tijdelijke oplos
sing worden nu meerdere ontvangstquants gezamenlijk op een grijplocatie gezet. In 
de toekomst zal dit niet meer nodig zijn, als de ontvangsten afgestemd zijn op de lo
caties in het magazijn. Bijvoorbeeld een bestelling plaatsen van een volle pallet en 
niet van twee rollen op dinsdag en twee rollen op donderdag. 
Door het invoeren van grijplocaties zal er minder met de heftruck gepickt hoeven te 
worden, omdat de componenten waar de meeste vraag op is, onderin (en zoveel mo
gelijk voorin) komen te liggen. Hierdoor hoeven alleen de productgroepen HOUSE en 
PACK nog maar met de heftruck gepickt te worden. Dit scheelt 8 uur aan heftruckge
bruik, maar verzorgt een toename van het lopend picken in de palletstellingen van 3 
uur. Van de overige productgroepen moeten wel de grijplocaties aangevuld worden. 
Dit kost per dag ongeveer 1 uur extra ten opzichte van de oude stellingindeling. 
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11.2.3 LEGBORDSTELLINGEN 

In het magazijn warden in december nieuwe legbordstellingen geplaatst, in plaats van 
drie rijen palletstellingen. Hiermee zullen veel palletlocaties in de overgebleven stellin
gen vrijkomen, omdat nu alle ontvangsten van 200 liter en kleiner in de legbordstel
lingen geplaatst kunnen warden. De huidige legbordstellingen warden in volume aan
gepast en veel locaties warden gesplitst, om aan de eis van een ontvangstquant op 1 
locatie te kunnen voldoen (het komt nu heel veel voor dat er twee verschillende com
ponenten op 1 locatie liggen). Het picken van een legbordlocatie gaat velen malen 
sneller dan uit een palletlocatie, bovendien zijn de afstanden tot de legbordstellingen 
kleiner. Dit scheelt dus zowel in loopafstand als in tijd. 
Het aantal picks in de legbordstellingen kan verdubbelen, omdat het aantal locaties 
verdubbelt. 
Dit komt neer op ongeveer een halvering van de picks uit de palletstellingen, dit komt 
dus neer op een tijdsbesparing van 8 uur heftruckrijden en picken in de palletstellin
gen. De halvering in lopend picken in de palletstellingen valt weg tegen de toename in 
picktijd in de legbordstellingen. 
De totale besparing in het picken komt dus neer op 12 uur verbetering per dag. 

11.3 BEREKENINGEN WACHTTIJD CENTRALE ONTVANGST. 

Om te controleren in hoeverre in de nieuwe situatie voldoet aan de eisen die aan het 
systeem gesteld zijn is een wachttijdberekening nodig. Hiervoor zijn de formules ge
bruikt die in bijlage 25 staan (overgenomen uit [4]). Hierbij zijn de volgende aanna
mes gemaakt: 
• Er is 1 wachtrij. 
• Er zijn meerdere servers (de medewerkers van de Centrale ontvangst). 
• Het aankomstproces volgt een poissonverdeling. 
• De bewerkingstijd volgt een exponentiele verdeling. 
• De gemiddelde bewerkingstijd is gelijk voor iedere server. 
• Bewerkingsdiscipline is FCFS, first come first serve. 

Er komen gemiddeld 15,7 ontvangsten per dag binnen (ontvangsten van leverancier) 
Gemeten over periode 21.11.1998 tot en met 31.08.1999. 
Als de aankomsten gelijkmatig verdeeld zijn op de dag komt de wachttijd voor een 
ontvangst tot het uitsorteren neer op 1,1 uur. De totale bewerkingstijd komt dan neer 
op gemiddeld 2,8 uur. Dit is de tijd tot en met het uitsorteren van de ontvangst. De 
overige activiteiten dit ontplooid moeten warden totdat de goederen uiteindelijk in het 
magazijn zijn ingeboekt komen neer op 1,6 uur per ontvangst. Hiertoe behoren het 
inboeken van de ontvangst, het plaatsen in de locatie, het opruimen van de dozen en 
het boeken op de locatie. De totaaltijd tot het inboeken komt dan neer op gemiddeld 
4,5 uur. Deze tijd is haalbaar als de ontvangsten gespreid over de dag binnenkomen 
en er FIFO gewerkt wordt. De berekening van deze tijd staat weergegeven in bijlage 
25. Hiermee is dus voldaan aan de eis die aan het systeem gesteld is. 

11.4 BEREKENINGEN WACHTTIJD UITGIFTE DOOR MAGAZIJN 

De berekeningen voor de uitgifte zijn op eenzelfde wijze verricht. Er zijn gemiddeld 
per dag 710 orderregels te picken en uit te zetten naar productie. 
Hier is in de nieuwe situatie nog 33 uur voor nodig. Dit komt neer op een productivi
teit van 21,5 orderregels per uur. Met een prestatie van 10,75 orderregel per uur per 
persoon komt dit neer op 2 orderpickers. Dus twee servers. De orderregels komen niet 
gescheiden binnen, maar gemiddeld 5,4 orderregels op een picklijst. 
De variabelen van de berekening komen dus neer op het volgende: 
>..= 7,3 
µ= 4,0 
K= 2 
Met behulp van de formules uit bijlage 25, komen we op de volgende resultaten: 
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Pa= 0,0479 
Dit is de kans dat er geen ontvangsten in de wachtruimte staan om uitgesorteerd te 
warden. 
Lq = 9,5 
Dit is het gemiddeld aantal pickorders wat ligt te wachten om gepickt te warden. 
L = 11,34 
Dit is het gemiddeld aantal ontvangsten in het systeem (dus het aantal in de wachtrij 
+ het aantal in bewerking 
Wq= 1,3 uur 
Dit is de gemiddelde tijd die een picklijst ligt te wachten voordat hij gepickt wordt. 
W = 1,55 uur 
Dit is de gemiddelde tijd tot het uitleveren aan productie. 

Er kan dus gemiddeld in ongeveer anderhalf uur gepickt warden. De overige activitei
ten die nodig zijn in het magazijn komen in totaal op een werktijd van 20 uur per dag. 
Als we deze evenredig verdelen over het aantal picklijsten wat per dag binnenkomt, 
komt er nag een bewerkingstijd bij van 0,15 uur. De totale bewerkingstijd voor de 
picklijsten komt dan gemiddeld op 1 uur en 3 kwartier. 
Oak hiermee is dus ruimschoots voldaan aan de eis om binnen 4 uur te kunnen uitle
veren aan productie. 
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12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse conclusies die uit het voorgaande ge
trokken kunnen worden en welke aanbevelingen er als aandachtspunten voor het ma
nagement over blijven na afronding van dit project. 

12.1 CONCLUSIES VOOR MAGAZIJN M4 EN DE CENTRALE ONTVANGST 

Voor het magazijn en de centrale ontvangst is het meest belangrijke om de goederen
stroom geed te organiseren. Voor de centrale ontvangst houdt dit in het spreiden van 
de ontvangsten over de week. Door de spreiding in tijdstippen van ontvangst ender 
controle te krijgen zal het met een FIFO werkwijze op centrale ontvangst mogelijk zijn 
om gemiddeld binnen 4,5 uur alle ontvangsten in te boeken, uit te sorteren en op een 
geschikte locatie in het magazijn te plaatsen. Door een rollenbaan te installeren wordt 
een FIFO werkwijze gegarandeerd. 
Door de nieuwe indeling in het magazijn is het mogelijk veel sneller orders te picken. 
In de nieuwe situatie is het mogelijk om met 2 orderpickers alle orderregels te picken 
met een gemiddelde bewerkingstijd van anderhalf uur per picklijst. 

12.2 AANBEVELINGEN AAN PHILIPS LIGHTING B.V. Oss 

In onderstaande paragrafen staan de aanbevelingen die aan Philips gedaan zullen 
worden met betrekking tot de material handling. 

12.2.1 CENTRALE ONTVANGST 

Voor de centrale ontvangst is het van belang zoveel mogelijk de leverancier op te 
voeden. Duidelijke afspraken maken over de dag van levering, liefst ook het tijdstip 
van levering. Er zijn al met enkele leveranciers nieuwe afspraken gemaakt betreffende 
de leverdag, maar hier zal nog verder naar gekeken moeten worden. Nadat de afspra
ken voor een bepaalde leverdag zijn gemaakt kan nog verder worden gekeken naar 
levertijd op die dag. Een venster van tijd waarbinnen geleverd meet worden. Bijvoor
beeld tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Dit kan worden gecontroleerd door bijvoorbeeld 
te kijken naar het aantal ontvangen orderregels per uur op een bepaalde dag. Gezien 
het aantal ontvangsten in de ochtend kunnen er bij voorkeur meer ontvangsten in de 
middag geleverd worden. Door duidelijke afspraken te maken over de manier van 
aanleveren, niet door elkaar in een docs, maar netjes bij elkaar gebonden met een 
wikkel of in een apart doosje, is het mogelijk de uitsorteertijd te verminderen. Om de 
tijd van inboeken meet ook de tijd van ontvangst geregistreerd worden. Anders is het 
niet mogelijk om hierop te controleren. De echte tijd van ontvangst wordt niet geregi
streerd. Het moment van inboeken wordt wel geregistreerd en het tijdstip van het lo
kaliseren ook. Hiermee kan wel de doorlooptijd van inboeken tot lokaliseren worden 
bepaald, maar dit geeft geen geed beeld van de doorlooptijd van ontvangst tot lokali
sering. 

12.2.2 MAGAZIJN 

Voor het magazijn is het van belang het aantal uitgi~emethoden te verminderen. Dit 
voorkomt verwarring, irritatie en fouten. Het afschaffen van de bijvulkarren en door
rolstellingen zou alleen al een besparing van 2,5 uur netten op de afdeling schelen. 
Het magazijn meet zorgen dat de juiste componenten op het juiste tijdstip op de juiste 
plaats zijn. De productie meet ervoor zorg dragen dat het magazijn op tijd weet wat 
op welk tijdstip waar meet zijn. Een ideale situatie zou zijn het uitgeven op productie
order, in combinatie met provloc-locaties. Wanneer de productieorders tijdig in SAP 
zijn verwerkt, kunnen de juiste componenten door de magazijnmedewerkers verza
meld worden. Uitzondering op deze mogelijkheid zijn de machines waar FCM-rollen op 
zitten, die ook bij een volgende productieorder blijven zitten. Dit zijn bijvoorbeeld de 
FCM-rollen, die 10.000 componenten bevatten. Bij productieorders van 1000 stuks is 
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het zinloos voor iedere order de rol te verwijderen. Hiervoor zijn de provloc-locaties 
ideaal. Door tijdig de productieorders door te geven kan de werkdruk in het magazijn 
ook verminderen. De medewerkers weten op welke tijdstippen de provloc-locaties bij
gevuld moeten worden. Hier kan rekening mee worden gehouden bij het vullen van de 
overige karren. Om de uitgiftetijd van een pickorder te controleren moet gekeken 
worden naar het tijdstip van ontvangst en het tijdstip van aflevering bij de afdeling. 
Het enige geregistreerde tijdstip op dit moment is het tijdstip van afboeking naar de 
afdeling. Dit tijdstip zal met de invoering van barcodering het tijdstip zijn waarop het 
juiste aantal uit de stelling is genomen en deze bevestigd wordt. 

12.2.3 VOORRAADBEHEER 

Door het structureel bijhouden van de parameterinstelling betreffende kan de veilig 
heidsvoorraad verlaagd worden. Door het structureel bijhouden van mogelijke incou
rante voorraad kan de ruimte in het magazijn beter benut worden en de voorraad
hoogte verlaagd worden, zowel in volume als in waarde. 
Het structureel bijwerken van de bijvulhoeveelheden voor provloc-locaties kan het 
aantal aanvullingen hierop drastisch verminderen, zonder dat dit gevolgen heeft voor 
de productie. 
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Uitgeverij: West Publishing company 1994 St. Paul 
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BIJLAGE 1. ORGANIGRAM PHILIPS LIGHTING 

Philips Lighting 
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OPB0UW PHILIPS LIGHTING ELECTRONICS & GEAR 
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BIJLAGE 2. ORGANIGRAM PHILIPS Oss 

OPB0UW 0RGANISATIE Oss: 
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BIJLAGE 3. PLATTEGROND MAGAZIJN EN C.0. 

Microsoft Word 
Picture 
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BIJLAGE 4. GoEDERENONTVANGST 

( Start 
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BIJLAGE 5. GoEDERENSTROMEN DOOR CO EN M4 
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Leveranciers 
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Philips Lighting B.V. Oss 
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BIJLAGE 6. WERKWIJZE MAGAZIJN VOLGENS SDG 

Start 

Nee 

Contact 
opnemen met 14-Nee 

planner 

Afwijkingen 
boeken in I+ Nee 
systeem 

Philips Lighting B.V. Oss 

Uitvraagorder 
Productie 
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componenten
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Liggen er van de 
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restrek ?? 

Ja 
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comp.lijst 

Uitdraaien 
picklijst 

ja 
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Nee 
Liggen er nog 

andere componenten 
op de kar ?? 

Ja 

><1-------Nee 

--------Ja 

ja 

Einde 

Incomplete 
verpakkingen 
naar rest-rek 
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verpakkingen 
retour boeken 
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kar voor 
productie 

Afboeken naar 
productie in 

systeem 

Oppiepen kar 
door productie 
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naar Productie 

Plaatsen bij 
productielijn 

MAGAZIJN: SOG werkwljze 
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BIJLAGE 7. WERKWIJZE MAGAZIJN VOLGENS PROVLOK 

Start 

Uitvraagorder 
Productie 

(reserverings-
lijst) 

Contact 
opnemen met !+-Nee Alles aanwezig? 

planner 

ja 

• 
Picklijst 

~ 
Uitdraaien 

aanpassen picklijst in SAP 

Picken 

Afboeken naar 
productie in 

systeem 

Transporteren 
naar Productie 

Plaatsen in 
Provlok locatie 

MAGAZIJN: Provlok bevoorradlng 

' 

Einde 
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BIJLAGE 8. WERKWIJZE MAGAZIJN VOOR MVB 

Productieplan 
maken 

Aanmaken 
productieorder 

ja 

Uitdraaien 
picklijst 

Picken 

ja 

Afboeken naar 
prod uctie in 

systeem 

Nee 

Nee 

Leg PO in bakje 
voor planner 

Aanpassen 
picklijst 

Afwijkingen 
boeken in 
systeem 

Aantal 
aanpassen in PO 

Transporteren 
naar Productie 14----------- ja-----~ 

Plaatsen bij 
MVB 

Lokatie 
opschrijven 

Leg PO in ba kje 
"nog knippen" 

MAGAZIJN: Bevoorraden MVB 
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BIJLAGE 9. WERKWIJZE MAGAZIJN BIJ DOORROLSTELLINGEN 

Start 

ja 

Uitdraaien 
picklijst 

Picken 

ja 

Afboeken naar 
productie in 

systeem 

Transporteren 

Nee 

Nee 

Neem contact 
op met planner 

Aanpassen 
picklijst 

Afwijkingen 
boeken in 
systeem 

Aantal 
aanpassen in 

TO 

naar ------------ja 
Doorrolstelling 

MAGAZIJN: Bevoorraden Doorrolstelllng 

Einde 
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BIJLAGE 10. VOORBEELD PICKLIJST 

Onderstaand figuur is een voorbeeld van een picklijst zoals die gebruikt wordt in het 
magazijn. Hieruit blijkt duidelijk dater nogal wat aanpassingen aan de picklijst worden 
gedaan tijdens het picken. Hieruit blijkt ook dater geen pickrouting gebruikt wordt. 

Microsoft Word 
Picture 

Philips Lighting B.V. Oss Pagina 53 



BIJLAGE 11. 0VERZICHT PRESTATIES CO & MAGAZIJN 

In de volgende tabel staan het aantal geconstateerde magazijnverschillen, het aantal 
spoedorders en het aantal RAG-gen van desbetreffende week. De omschrijving RAG
gen staat voor Rapport Afwijkende Goederen. Deze warden geschreven wanneer iets 
niet goed is. Bijvoorbeeld wanneer een verkeerd component wordt uitgegeven naar de 
afdeling. 

weeknummer Magazijnverschillen # RAG-gen Spoedorders 

9908 90 2 n.b . 

9909 72 3 n.b. 
9910 57 3 n.b. 
9911 124 2 n.b. 
9912 99 4 25 

9913 86 4 31 

9914 61 5 35 

9915 59 3 13 

9916 92 5 25 

9917 119 1 13 

9918 124 5 20 

9919 98 2 21 

9920 79 5 15 

9921 76 8 25 

9922 136 6 28 

9923 192 4 53 

9924 122 3 104 

9925 101 4 86 

9926 120 5 79 

9927 136 2 68 

9928 82 3 64 

9929 48 1 74 

9930 13 1 74 

9931 111 0 22 

9932 244 0 4 

9933 15 2 43 

9934 31 2 69 

9935 121 2 88 

9936 115 5 145 

9937 122 5 135 

9938 172 1 140 

9939 91 1 142 

9940 79 2 86 

9941 91 1 84 

9942 66 4 103 

9943 76 5 108 

9944 64 3 86 
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Weeknummer orderllj- orderlij- Bezette palletpl. %-age Bezette legbord %-age 
nen/manuur nen/manuur lok. 
ontvanaen uitgezet 

9908 6,6 2250 107% 1323 77% 

9909 6,2 2262 108% 1296 75% 
9910 3,7 7,3 2356 112% 1303 76% 

9911 3,8 7,0 2390 114% 1299 75% 

9912 4,6 7,0 2438 116% 1292 75% 

9913 4,1 7,9 2426 116% 1308 76% 

9914 4,4 8,0 2457 117% 1335 77% 

9915 5,7 7,5 2343 112% 1375 80% 

9916 4,4 7,6 2430 116% 1383 80% 

9917 4,7 6,8 2443 116% 1431 83% 

9918 5,2 9,1 2527 120% 1414 82% 

9919 3,1 7,9 2521 120% 1419 82% 

9920 5,3 7,9 2538 121% 1411 82% 

9921 4,6 7,9 2581 123% 1409 82% 

9922 4,6 9,0 2684 128% 1455 84% 

9923 4,6 7,6 2790 133% 1482 86% 

9924 4,4 10,1 2735 130% 1448 84% 

9925 3,9 9,6 2693 128% 1414 82% 

9926 5,6 8,3 2717 129% 1407 82% 

9927 5,2 7,8 2711 129% 1408 82% 

9928 5,1 6,7 2700 129% 1406 82% 

9929 5,1 9,7 2698 128% 1397 81% 

9930 4,6 3,9 2829 135% 1493 87% 

9931 3,7 5,1 2841 135% 1541 89% 

9932 5,2 7,9 2841 135% 1541 89% 

9933 6,2 8,2 2835 135% 1527 89% 

9934 4,9 9,1 2778 132% 1473 85% 

9935 4,7 8,8 2782 132% 1456 85% 

9936 5,4 8,9 2700 129% 1431 83% 

9937 4,7 9,1 2687 128% 1411 82% 

9938 4,8 7,5 2593 123% 1470 85% 

9939 3,6 7,2 2585 123% 1429 83% 

9940 2,6 6,8 2481 118% 1444 84% 

9941 5,0 7,2 2582 123% 1572 91% 

9942 5,6 9,1 2138 102% 1589 92% 

9943 4,6 8,1 2653 126% 1633 95% 

9944 3,6 8,3 2215 105% 1580 92% 
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BIJLAGE 12. GRAFIEKEN PRESTATIES MAGAZIJN EN CO 

Kwaliteit Material Handling 

300 

250 
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- magazijn verschillen 
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BIJLAGE 13. PRESTATIES LEVERANCIER EN PROCEDURE VOOR 
VEILIGHEIDSVOORRAAD 

Om de betrouwbaarheid van de preferred suppliers en de partners waarmee zaken 
wordt gedaan, wordt een CLIP-meting bijgehouden. 
CLIP staat voor Commited Line Item Performance. Een CLIP van 100 % betekent dat 
een leverancier al zijn gevraagde orderregels op tijd heeft afgeleverd bij Philips Ligh
ting B.V. Oss. Een leverancier heeft de mogelijkheid om tot 7 dagen van tevoren de 
goederen af te leveren. De leveranciers hebben dus een levervenster van (-7,0). 
7 dagen te vroeg levert nog steeds 100 % CLIP, maar een dag te laat komt op 0 %. 

De emiddelde CLIP van de leveranciers staat weergegeven in de volgende tabel: 
Weeknummer Gemiddelde CLIP 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
44 
45 
46 
48 

Het volgende overzicht geeft de procedure met betrekking tot veiligheidsvoorraad voor 
de leveranciers. Aan de hand van dit schema en de prestaties van de leveranciers ko
men we tot een voorraad van I weken verbruik. 

C 
CD ftl cl C ii ~ ~ ~1 ~ 0 0 - C O E C) 

•- •- CD en C) Cl) -- ~ ~ Cl) CD ~.5 0 co 0 

';!. CD 'C in C) 

-o E o c, en A 
A co 

~I ~g ; CL .5 A 
11. ~ 

V 
I Cl) - 11. ;.,e 

~~ 
-c c..:"C 11. 11. =;; ';!. ftlc,sCJC :J - in -0 :J CD._,cc,s ..Jen ..Jen a~ ..Jt- CD~ (J (JV (JV (J 

X < 5 days ½week 1 week 1 ½ week 2 weeks 
X < 20 days 1 week 2 weeks 2 ½weeks 3 weeks 
X > 20 days 2 weeks 3 weeks 4 weeks 4 weeks 

X < 9 days 1 week 1 ½ week 2 weeks 3 weeks 

X < 20 days 2 weeks 2 ½weeks 3 weeks 4 weeks 
X > 20 days 3 weeks 4 weeks 4 weeks 5 weeks 

De leveranciers zitten gemiddeld op een CLIP -
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BIJLAGE 14. PROCEDURE VOOR CONTROLE VOLUMEGOEDEREN 

Download SAP 
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.____________, ___ . _I 
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BIJLAGE 15. SPREIDING ORDERREGELS 

20 
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BIJLAGE 16. AFSPRAKEN INCOURANT 

Uit de voorraadanalyse bleek dat er meerdere componenten waren die wel op voor
raad stonden, maar niet meer gebruikt werden. De2e componenten kunnen misschien 
alsnog verwerkt, verkocht of, als dit niet meer mogelijk is, verschrot worden. 
Van de2e componenten (2ogeheten "obsolete" of "incourant"-componenten) bleken de 
meeste gebruikt te worden op de afdeling CFL. CFL staat voor Compact Fluorescent 
Lamps. De voorschakelapparatuur voor de2e lampen wordt op de afdeling CFL ge
maakt. 
Voor de2e afdeling is in samenspraak met de verwerver voor de2e afdeling (verwer
vers 2ijn afdelingsgeorienteerde) een procedure opge2et om in het vervolg de2e in
courante componenten of dreigend incourante componenten in de gaten te houden. 

De afspraken 2ijn als volgt: 
1. Logistiek is structureel aanwe2ig bij het Component Team (CT) 
2. Er komt een inventarisatie van (dreigend) incourant van CFL 
3. Vanuit het CT 2al gekeken worden of en 20 ja hoe dit (dreigend) incourant opge

werkt kan worden ( met een wij2igingsvoorstel (WV) of een tijdelijk wij2igings
voorstel (TWV)) 

4. Wij2igingen die in het CT besproken 2ijn, maar nog niet in een WV of TWV ver
werkt 2ijn, moeten als reminder op de wij2igingslijst gehouden worden. 

5. In het CT wordt voortaan een half uur gereserveerd voor logistiek. Hierin worden 
dan de wij2igingen in producten besproken voordat 2e door MPDL in Metaleg wor
den ge2et (MPDL is de afdeling die alle stuklijstwij2igingen in het systeem veran
dert. Metaleg is de voorloper van SAP voor dit gedeelte van de fabriek en wordt 
nu nog gebruikt. De wij2igingen die in Metaleg aangebracht worden, worden ver
volgens overgebracht naar SAP.) Bij wij2igingen in stuklijsten moet namelijk goed 
in de gaten worden gehouden of de oude componenten (dus diegenen die vervan
gen gaan worden) goed opgebruikt of weggewerkt worden. Dit moet dus in een 
bepaalde volgorde gaan. Nieuwe componenten mogen pas ingevoerd worden als 
de oude op 2ijn. Uit2ondering is natuurlijk als een component niet goed functio
neert. Het doel van de2e besprekingen is het 20 snel mogelijk effectief maken van 
de wij2igingen. 

6. Grote wij2igingen moeten worden opgedeeld per familie. 
7. De component engineers kunnen bij de2e besprekingen aangeven of een compo

nent een special of en standaard component is. In het algemeen geldt dat we voor 
specials verplichtingen hebben bij leveranciers en dus moeilijker kunnen omscha
kelen naar een ander component. Specials 2ijn meestal: printplaten, spoelen en 
elco's. 

8. Bij het projectteamverslag komt een lijst van wat uitgefaseerd is c.q. wat gaat 
uitfaseren. Alie producten die uitgefaseerd 2ijn moeten "afgewassen" worden. Met 
een wij2igingsvoorstel moeten de stuklijsten leeggehaald worden. 

Met de2e wij2igingen wordt in het vervolg voor de afdeling CFL de dreigend incourante 
voorraad in de gaten gehouden en als het goed is 2al er in het vervolg geen dode 
voorraad van de2e afdeling meer aanwe2ig 2ijn in het maga2ijn. 
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BIJLAGE 17. LoOPAFSTANDEN DINNEN FABRIEK 

Afstanden olant: Hal Naam Meters Frequentie 
BIJVUL X7 H printrek HF 73 3 
Kar 43 H wissel 60 5 
Kar 53 H wissel 53 5 
Provloc H PM 6 54 1 
Provloc H PS 3 86 3 
Kar 11 M wissel 59 5 
Kar 12 M wissel 82 5 
Kar 15 M wissel 87 5 
Kar 16 M wissel 92 5 
Kar 18 EUC 1 M wissel 135 5 
Kar 21 M wissel 53 5 
Kar 22 M wissel 75 5 
Kar 23 M wissel 98 5 
Kar 24 M wissel 109 5 
Kar 25 M wissel 81 5 
Kar 28 EUC 2 M wissel 126 5 
Kar 32 M wissel 84 5 
Kar 33 M wissel 91 5 
Provloc M4 M PM 4 73 1 
Biivul X (1) X Starterskar eindschoties 92 1 
Bijvul X (2) X Starterskar (2) 112 1 
Biivul X (3) X Starterskar (1) 112 1 
Biivul X (4) X XLS 10 112 1 
Bijvul X (5) X MHC 70 112 1 
Bijvul X (6) X RLI 129 3 
Bijvul X (7) X RLI 129 3 
Biivul X (8) X RLI 129 3 
Biivul X6 X Printrek AVEP 68 3 
Kar X3 X wissel 92 2 
Kar X3 X wissel 92 2 
Kar X4 (1) X wissel 130 2 
Kar X4 (2) X wissel 130 2 
Kar X4 (3) X wissel 130 2 
Provloc X PS2 123 2 
Provloc X PM7 151 2 
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BIJLAGE 18. BEPALING GRIJPLOCATIE-INDELING 

Voor het invoeren van grijplocaties is uitgebreid overleg gepleegd met diverse mede
werkers van het magazijn, omdat zij tenslotte de mensen zijn die ermee moeten wer
ken. De volgende werkwijze is hierbij gehanteerd: 
Keuze van de belangrijkste criteria betreffende een indeling van materialen. 
Vooralsnog is de huidige indeling van het magazijn aangehouden, dit als voorlopige 
tussenoplossing. Indien het werken met deze grijplocaties bevalt, blijken ook mogelij
ke verschuivingen van producten die nodig zijn. Deze fine-tuning kan dan gedurende 
de rest van het project plaatsvinden. 

De 8-d methode is gebruikt. De 8-d methode is een gestructureerde probleemoplos
sende werkmethode volgens de "Plan - Do - Check - Action" cyclus. Dit was in origine 
een standaard van Ford, die ruim toegepast is in de industrie bij Philips o.a. semi
conductors. In Oss wordt deze gebruikt als standaard voor verbeterprojecten. Het is 
daarnaast een rapportage middel en geeft een duidelijke audit structuur (correct 
doorlopen van de stappen). 
Het invulschema wat hierbij gebruikt wordt is de volgende: 

12- Het Proo1eem 

11 . Het Team 

.- 1-fJ._l'I000~-1ma~a-tre_g_e1_,en_~~--•-~-~":..~'!..i4. uorzaken 
~ w1e Wat 1uatum 

1. 

2. 

3. 

4. 

LOW<naarae 

Mach~ine Mens oorzaak: ::;".Z:,','.""""'" 
Beleid 
Procedun,o 

Org_anisaie 
M!<ingen 

Methode Materiaal Wam,s? Vertrouwen __, 
8-DMethode 

......._~~~-~------------------__,..,roo1eerrnummer: 
8. Fellclteer het teaml Naam: n beheer bij: 
□ Publicatie; □ Tractatie; □ Beloning ~nmaakdatum: 
□ Anders: • Revisiedatum: i:,. voorgesteKH1 verueteracues 

7. Aetles om nernaung te voorkomen I 11. 1ngevoerae verueteracues w1e Wat 

n 
2. 

~-

~-
b . 

ti . 

7 , 

tl . 

cf . 

De 8 stappen in de 8D-methode zijn als volgt: 
1. Formeereenteam 
2. Beschrijf het probleem 
3. Neem noodmaatregelen 
4. Maak een oorzaakanalyse 
5. Evalueer verbetermogelijkheden 
6. Implementeer verbeteringen 
7. Voorkom opnieuw optreden van het probleem 
8. Feliciteer het team 
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BIJLAGE 19. ACTIVITEITEN CENTRALE ONTVANGST 

Start 

Aankomst 
koerier 

Controle 
vrachtbrief 

Lopen naar 
pallets 

Controleren + 
uitsorteren + 

natellen + 
omstikkeren 

Opruimen 
dozen + pallets 

Boeken in 
systeem 

Lopen naar 
pallets/ 
heftruck 

Stickers 
bijleggen/ 
plaatsen 

Verplaatsen 
naar magazijn 

Plaatsen in 
magazijn 

M-locken 

Einde 

Centrale 
Ontvangst 

Philips Lighting B.V. Oss 

0.5 uur 

0 .5 uur 

24 uur 

8 uur 

3 uur 

0 .5 uur 

Voor legbord 
0 .75 uur 

Op pallets 
0 .5 uur 

Lopen 
3.25 uur 

3 uur 

Heftruck rijden 
(incl pallet op 

vlonder zetten) 
3.5 uur 

Lopend in 
legbord

stel lingen 
2.5 uur 

Overige tijden: 

Overige 
activiteiten 

2 uur 

Lokaliseren EMB 
4 uur 

Lossen 
Staal band 

2 uur 

Lossen 
draad 
2 uur 

Beschikbaar: 
60 uur 
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BIJLAGE 20. ACTIVITEITEN MAGAZIJN 

Start 

+ 
Ontvangen 
aanvraag 

componenten 

• 
Boeken in 

~ 
Vaste boeker 

systeem 18 uur per dag 

• 
Zoeken 
~ 3.5 uur rest-rek 

• 
Aanpassen 

~ 1 uur uitvraaglijsten 

,r 

Overladen 
~ 10 uur componenten 

• 
Rijden heftruck ~ 24 uur 

• 
Lopend picken ~ 

3.5 uur legbord 
4.5 uur pallet 

• 
Netten op 

~ 2.5 uur afdeling 

• 
Lopen naar 

~ 6.5 uur afdelingen 

• 
Opruimen 

~ 2.5 uur 
dozen 

Magazijn 

Einde 

Overige 
activiteiten 

Wegrijden 
gereed product 

4 uur 

Legen 
kartonpers 

1 uur 

Omstikkeren 
4 uur 

Beschikbaar 
94 uur 

Bij het magazijn komt het totaal aan uren niet overeen met het aantal beschikbaar, 
omdat de tijden van de nachtdienst nag wel meegerekend warden, maar deze produc
tief sterk afnemend zijn door de op komst zijnde afschaffing. 
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BIJLAGE 21. MAGAZIJN M4 OUDE SITUATIE 

123456 
Stelling F 

Stelling E 
43 42 3 38 37 36 35 34 33 32 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Stell ing D 

RIJGANG 

1 17 18 19 0 21 

4 3 2 1 

9 3 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 

Le bordstellin en beneden in de oude situatie: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Stelling A 
1 1 17 

RIJGANG 

GRIJPVOORRAAD AFDEUNG 

f18f17f16f15f14f13f12fllf10f 9f Sf 7f 6f Sf 4f 3f 2f lf 
Stelling H 

Stelling P 
8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 

12 13 14 15 
N 

19 18 17 16 
40 41 42 43 

N 
47 46 45 44 
68 69 70 71 

N 
75 74 73 72 
96 97 98 99 

N s 
11131 1121 1111 1101 1091 1081 1071 1061 1051 1041 1031 1021 1011 1001716151413121 11 

De legbordstellingen op de verdieping hebben een soortgelijke nummering, maar dan 
met de letter V, zie onderstaande plattegrond: 

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 
V 

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

V 
72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
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BIJLAGE 22. PLATTEGROND NIEUWE LEGBORDSTELLINGEN 

De legbordstellingen beneden komen er in de nieuwe situatie als vol gt uit te zien: 

1 Jo 29128 21126 2SI 24 iJm 21120 19118 11116 1s114 nj 12 11110 9! 8 'I 6 s1 4 JI 2 1) 

BA BA 

BB BB 
50 liter 9hOQ\l 

5 hoO!j 
5 hoO!j 

20 cm hoog 2 breed 
~tl:"aI:J~~ll !' l\ !! l ! I l 1• 1,'\ '< ', ') 'l - 40 cm hoog 2 breed 

, 'I , ,'J , I ' I , 1 n.l,1lla!Jltll!JllaJa::a.ill:EKaJll:aJ 40 cm hoog 1 breed 

BC BC 

l ' , ,I l : !, 1 ,, l I '1 '' ' 

) 'i ) 
1 l 1 ' 1 I' I 11 • ' l 

BD BD 

BE BE 

BF BF 

'1:KI:"JU&l:JnJl:1!J,l''' ! ,',''''I•' I ,, ,, ,,, 1\1 l, • ,, • 1 Hl , 
•I 1 I ii {1 " I, , I "' 1 !' 'I ) I JiJ J \ ', ! i 11 1 , ', I 

BG 

De legbordstellingen boven warden als volgt: 

ti ■ ,o 19l 18 17l 16 lSl 14 13l 12 ur 10 9l 8 7) 6 s) 4 3) 2 1) 

BN 

~::, • li 41 41 45 4 7 4CJ 51 5) 'i'"i 5~ S'--' tl ti) ,S t- '" -1 

35 3 3 ~ 1 ;t> /'J :o .' I • n ", IHIHll:HtDII!llflll!•t.aI;al:jlim)lflll)IEa]~~KalaaJ 

BO 

4'J 'Jd 'il S.1 'J, 'i-4 'i'i JI ~/ 1 i L)Lj !1 J (Jl i::>3 t~c) t., t ,, 7 1 ) 31 3a) 39 40) 41 42l 43 44l 4s 46) 47 4sf 
BP 

so liter 

lttltt 
9 hoog 
5 hoog 
5 hoog 

20 cm hoog 
40 cm hoog 
40 cm hoog 

2 breed 
2 breed 
1 breed 

I••!', 14 I,!' 11 II) "~~11:aJaa) 

BG 

BN 

BO 

BP 
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BIJLAGE 23. MAGAZIJN M4 NIEUWE SITUATIE 

Onderstaande figuur geeft de nieuwe nummering in het magazijn. 
In de volgende twee bijlagen staan voorbeelden van de looproute in de nieuwe situa
tie. Omdat het in SAP niet mogelijk is specifieke pickrouting aan te geven, maar wel 
de volgorde van de orderregels te bepalen is, is de volgende indeling bepaald. 

Groep FCM Gang AA 

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 

Groep : RU Gang AB 

Groep : Pack Gang AN Groep : RU Gang AC 
AQ 

Gang AM RIJGANG Gang AD 
RIJGANG 

GRIJPVOORRAAD AFDEUNG 

I 11 ii 31 41 ~I 61 11 81 9110111l1il13l1411~116117118I 

Groep : House Gang AL Group : OCP Gang AE 

Groep : House Gang AK Goep : OCP Gang AF 

38 37 36 35 34 33 2 31 30 29 28 27 26 5 3 22 21 
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BIJLAGE 24. ROUTING MAGAZIJN 

In onderstaande figuur is aangegeven wat de looproute voor de magazijnmedewerkers 
zal worden in de nieuwe situatie. Deze tekening geeft de situatie aan voor het geval 
de medewerker alle gangen moet bezoeken. Dit zal in de praktijk echter zelden het 
geval zijn . 

29 28 27 26 25 3 22 21 20 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Groep : BI 

21 20 9 18 17 16 15 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1 3 31 30 29 28 7 6 24 23 2 21 
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BIJLAGE 25. BEREKENINGEN VOOR FIFO-WERKWIJZE 

Voor de berekeningen van de ontvangsttijden, wachtrijen en bedieningstijden zijn de 
volgende formules gebruikt, met de volgende aannames 
• 1 wachtrij. 
• Meerdere servers (de medewerkers van de Centrale ontvangst). 
• Een poisson aankomst proces. 
• Een exponentieel verdeelde bewerkingstijd. 
• De gemiddelde bewerkingstijd is gelijk voor iedere server. 
• Bewerkingsdiscipline is FCFS, first come first serve. 

>.. = gemiddelde tijd tussen aankomsten 
(J..=2 betekent 2 aankomsten per tijdseenheid) 

µ = gemiddelde bewerkingstijd per server 
(µ=3 betekent dater 3 aankomsten per tijdseenheid verwerkt worden) 

K = het aantal servers. 
(in het geval van Philips betekent dit het aantal mensen wat bezig is met uitsor
teren. 

De volgende formules zijn gebruikt: 
P0= De kans dat er geen ontvangsten in de wachtruimte staan om uitgesorteerd te 

worden. 
1 

Pa=-----------
~(-<~)"+(,<~) (K:~/4) 

Lq = Het gemiddeld aantal ontvangsten in de wachtrij 

L = (J/ µ y Jµ p 
q (K-l)!x(Kµ-A)2 x o 

L = Gemiddeld aantal ontvangsten in het systeem (dus het in de wachtrij + het 
aantal in bewerking 

L=L +i 
q µ 

Wq= Gemiddelde tijd die een ontvangst in de wachtrij doorbrengt 
L w =-q 

q A 
W = Gemiddelde tijd die een ontvangst in het systeem doorbrengt, dus het wachten 

en het uitsorteren 
1 

W=W+-
q µ 

Voorbeeld berekeni ng: 
J..= 0,87 (aantal ontvangsten per uur) 
µ= 0,64 (uitsorteertijd in ontvangsten per uur) 
K= 3 (3 mensen zijn bezig met uitsorteren) 
De bovenstaande formules leveren de volgende uitkomsten: 
Po= 0,19 (kans dater geen ontvangsten staan te wachten) 
Lq = 1,1 uur (gemiddelde aantal wachtende ontvangsten) 
Wq = 1,3 uur (gemiddelde tijd dat een ontvangst staat te wachten) 
W = 2,8 uur (gemiddelde wachttijd + uitsorteertijd) 
Overige activiteiten per ontvangst kosten daarnaast nog 1,7 uur (dit is totaal 26 uur 
evenredig verdeeld over de 15, 7 ontvangsten) 
Totaaltijd tot en met uitsorteren komt op 4,5 uur. 
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BIJLAGE 26. CENTRALE ONTVANGSTRUIMTE 0UDE SITUATIE 

co 

V 

I\ 

PQD 

N 
N 
l/1 

3 

0 

Laaddocks 

Contai 
ner 

Uitsorteer 
ruimte 

~--------9m--------• 

Keurgoederen 

._----5.5 m----___./ 

Veem 

+ 

°' 
3 
I 

I 
I 
I • + 

0\ 
3 
I 

I 
I 
I 

1------------~--------;• l ... ---------- - ---14.5 m----- ----------lli-J 
N ! 

Gangpad 

-------' i ___________ _____________________________________________________________________________________________________ ! _____________ ] 

l_ _____________________________________________________________ __________ ________________________________ __________________________________________________________ _ 
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BIJLAGE 27. CENTRALE ONTVANGST NIEUWE SITUATIE 

co 

V 

PQD 

N 
N 

l/1 

3 
I 
I 
I 
I 
I 

4 
N 

N 

... 
Q) 

- C ro ·-
Z 2 
<( C 

0 u 

[I] 

Laaddocks 

::0 
Q_ 
<D 
::J 
O" 
Ql 
Ql 
::J 

C 
iii 
0 

~ 
cil 
::J 

Bulk locatie 

--------------14.5 m---------------

0 

------- ' ___ i_ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------i 
Gangpad 
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