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Samenvatting  
 
Voor deze bacheloropdracht is onderzoek gedaan naar ergonomische factoren die een rol 
spelen bij het volgen van logistieke bewegwijzering. Het bedrijf JEKA Holding BV produceert 
en levert bewegwijzering voor magazijnen aan bedrijven. Dit in de vorm van onder andere 
borden, labels en vloermarkering. 
 
Om een beter beeld te krijgen van achterliggende theorie, is er onderzoek gedaan in literatuur 
en praktijk. Het praktijkonderzoek houdt in, dat er magazijnen bezocht zijn en er een 
praktijktest is afgenomen bij 50 proefpersonen.  
 
Uit het onderzoek bleek dat er 5 stappen zijn die uitgevoerd worden bij het volgen van 
logistieke bewegwijzering. Dit zijn in volgorde het waarnemen, chunking, 
karakteronderscheiding, interpretatie en opslag/gebruik. Bij elk van deze 5 stappen zijn er 
bepaalde eigenschappen van de bewegwijzering die invloed hebben. Door aanpassing van 
deze factoren kan men een zo efficiënt mogelijke bewegwijzering maken. Als 
magazijnmedewerkers snel magazijnlocaties kunnen vinden, scheelt dit tijd en geld. Kennis 
over deze factoren kan dus goed van pas komen. 
 
Van alle factoren die een rol spelen zijn er enkele uitgekozen waar minder over bekend was. 
Er is daarom een praktijktest afgenomen, waarbij 50 proefpersonen verschillende 
bewegwijzeringen testten, om te zien of aanpassing van bepaalde factoren zoektijd kan 
verminderen. 
 
Uit deze test kwam naar voren dat de huidige bewegwijzering van JEKA op bepaalde gebieden 
prettiger in gebruik wordt ervaren dan anderen. Er zou eventueel verder onderzoek gedaan 
kunnen worden naar de invloed van chunkscheiding door streepjes en tekens in plaats van 
check digits.  
 
Het uitvoeren van de bacheloropdracht bij JEKA heeft mij en hopelijk ook JEKA veel inzicht 
gegeven op het gebied van cognitieve en sensorische ergonomie. Het is duidelijk dat 
industrieel ontwerpen invloed heeft in vele sectoren, zo ook de logistieke sector.  
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Voorwoord  
 
Het uitvoeren van de bacheloropdracht heeft veel inzicht gegeven over de invloed van 
industrieel ontwerpen in de praktijk. In de logistieke sector speelt bijvoorbeeld ergonomie een 
grote rol.  
 
Tijdens het uitvoeren van de bacheloropdracht hebben veel mensen geholpen met informatie 
en begeleiding. Ik zou daarom de volgende mensen van harte willen bedanken: 
 
JEKA Holding BV 
Rik Gerrits 
John Kusters 
 
Universiteit Twente 
Mieke Brouwer 
Mascha van der Voort 
Wyteke Kogel-Polak 
Ronald Mantel 
Alle 50 proefpersonen die hebben meegeholpen bij het uitvoeren van de praktijktest 
 
Sorbo 
John Janssen 
Peter Ditters 
 
Hartman 
 
Vredestein  
Wim Bolk 
 
KLM Kwintet 
Douwe Baas 
 
Boeing  
Ronald Barbe 
 
Canon  
Michel Sieraad 
 
Yamaha  
Titus Vermeulen 
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1) Inleiding  
 
 
Bijna elk bedrijf heeft tegenwoordig een eigen magazijn. Dit kan zijn voor de opslag van 
artikelen die op het kantoor zelf worden gebruikt, of voor opslag van de producten die het 
bedrijf levert aan zijn klanten.  
 
Ergonomie, oftewel de wetenschap van de arbeid, speelt een belangrijke rol bij het werk in 
magazijnen. Hierbij komt het vakgebied van industrieel ontwerpen kijken. 
Magazijnmedewerkers maken namelijk lange dagen waarbij goederen in het magazijn worden 
geplaatst of weggehaald voor verdere distributie. Als de medewerker hier de juiste locatie 
moet vinden is een ‘logistiek bewegwijzeringsysteem’ een effectief hulpmiddel. Logistieke 
bewegwijzering kan fysiek bestaan uit bordjes, stickers, vloermarkering etc. Doel is de 
medewerker zo snel mogelijk naar de juiste locatie te verwijzen.  
 
JEKA Holding BV is een bedrijf dat sinds 1980 logistieke bewegwijzering levert. Bij deze 
opdracht zal voor JEKA onderzoek worden gedaan naar verschillende factoren die een rol 
spelen bij gebruik van een logistiek bewegwijzeringsysteem. Door verschillende onderwerpen 
aan te snijden die betrekking hebben op bewegwijzering in magazijnen, kan hopelijk een 
totaalbeeld geschetst worden en antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 
 
 
Welke factoren spelen een rol bij bewegwijzering van magazijnen? 

• Wat is het effect van aanpassing van deze factoren? 
• Hoe groot is de rol van deze factoren? 
• Kunnen deze factoren verbeterd worden? 

 
 
Aanpak 
 
Voordat de bacheloropdracht werd uitgevoerd is een plan van aanpak gemaakt, dat te vinden 
is in de bijlagen (bijlage B). Hierin staat beschreven dat voor JEKA onderzocht zal worden 
welke factoren een rol spelen bij logistieke bewegwijzering. Wat JEKA wil, is hun theoretische 
kennis verdiepen over hun producten. Hiervoor is gezocht in literatuur, er zijn verschillende 
magazijnen bezocht en er is een praktijktest gedaan. In dit verslag wordt beschreven wat 
hiervan de bevindingen en conclusies zijn.  
 
Eerst wordt beschreven wat het bedrijf JEKA doet. Vervolgens zal duidelijk worden wat de 
producten die JEKA levert zijn en waarvoor deze bestemd zijn, namelijk het ‘order picking’. 
Hierna zal beschreven worden wat de bevindingen zijn van dit onderzoek.  

 
 

Figuur 1 
Toepassing van logistieke  
bewegwijzering in een magazijn 
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2) JEKA   
 
 
Voor het onderzoek beschreven wordt, is het 
interessant meer te vertellen over JEKA. 
JEKA is in 1980 opgericht door John Kusters. In de 
jaren zestig was hij werkzaam als Industrial Engineer, 
daarna werkzaam als Distribution Engineer bij Xerox. 
 
JEKA is gevestigd in Nijmegen met ongeveer 20 
medewerkers in directie, productie, verkoop en 
expeditie. Het heeft een jaaromzet van 2,5 miljoen 
euro. De helft hiervan wordt verdiend bij klanten uit 
ruim 50 bedrijven in het buitenland. 
 
De producten die JEKA levert zijn zogenaamde 
‘logistieke bewegwijzeringen’. Dit bestaat fysiek uit 
onder andere labels, hangborden en vloermarkering. 
Al deze producten zijn bedoeld om het proces van  
‘orderverzamelen’, of ‘order picking’ te versnellen door  
magazijnmedewerkers zo snel mogelijk naar de juiste  
locaties te wijzen in een magazijn. Als een bedrijf haar  
magazijn wil voorzien van bewegwijzering, neemt zij zelf contact op met JEKA. De klant hoort 
dus zelf over de expertise van JEKA via onder andere beurzen en kiest er zelf voor de hulp 
van JEKA in te schakelen. JEKA komt dan langs om samen met de klant te bepalen welke 
bewegwijzering er hoe geplaatst kan worden. Soms worden hierbij alle stellingen in het 
magazijn opnieuw genummerd. In het hoofdstuk ‘Logistieke bewegwijzering’  wordt meer 
duidelijk over dit onderwerp.  
 
Als een bedrijf ervoor kiest logistieke bewegwijzering te plaatsen, wordt dit soms gedaan door 
medewerkers van JEKA, maar soms kiest een bedrijf er ook voor dit zelf te doen. De losse 
producten worden dan per post verstuurd. Hieronder is een greep te zien uit de collectie van 
producten die JEKA levert. Deze producten worden vrijwel allemaal door JEKA zelf 
geproduceerd: 
 
 

 
 

Figuur 2 
Locatie JEKA Holding BV, Nijmegen 

Figuur 4 
Hangborden met schuin deel voor 
beter scannen van barcode. Omdat 
hangborden hoger gangen en lastig 
zijn te scannen is het onderste deel 
met barcode schuin geplaatst. 

Figuur 3 
Hangborden 
Deze borden wijzen gangpaden aan. 
Als een locatienummer bijvoorbeeld 
begint met “LB”, weet de medewerker 
welke gang hij eerst in moet. 
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Voor meer informatie over JEKA kunt u de website bezoeken1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 www.jeka.biz 
 

Figuur 5 
Standaard stellinglabel 
Het locatienummer bestaat uit losse 
stukken die elk informatie geven over 
de plaatsing binnen het magazijn. 

Figuur 6 
Stellinglabels met barcode 
Om scannen makkelijker te maken 
zijn alle locaties scanbaar vanaf de 
zijkant van de magazijnstelling. 

Figuur 7 
Vloermarkering, inclusief barcode. 
Stippen en T-splitsingen op de vloer 
geven aan waar pallets geplaatst 
meoten worden. Één deel bevat het 
locatienummer met barcode. 

Figuur 8 
Rackrunner, het systeem waarbij een 
kastje na een order automatisch naar 
de juiste locatie glijdt, zodat zoeken 
niet meer nodig wordt.  
 
Broz: www.twinfo.biz 

http://www.jeka.biz
http://www.twinfo.biz
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3) Order Picking   
 
Het werk waar logistieke bewegwijzering wordt gebruikt is het zogenaamde ‘order picking’ 
ofwel order verzamelen in een magazijn. 
 
Order Picking wordt door Tho Le-Duc1 beschreven als het proces van het verkrijgen van 
producten vanaf een specifieke opslaglocatie, gebaseerd op een order van een klant. 
Men kan dit opsplitsen in picking door mensen en picking door robots. De verschillende 
soorten pick-systemen zijn in onderstaand figuur aangegeven: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zoals in het figuur te zien is, kan order picking worden ingedeeld in het picking door mensen 
en het gemechaniseerd picken. Het verschil houdt in dat bij het manuele systeem er nog 
mensen gebruikt worden om orders te verzamelen. Bij het gemechaniseerde picken worden 
alle stappen uitgevoerd door machines en robots. Het ‘picker-to-parts’ systeem is het meest 
toegepaste systeem, waarbij de picker (magazijnmedewerker) de parts (producten) haalt 
door ze zelf te picken (verzamelen). Omdat deze vorm van order picking het meest voorkomt 
(De Koster, 2004)2 en hierbij gebruik wordt gemaakt van logistieke bewegwijzering, zal bij dit 
onderzoek gericht worden op deze wijze van orders verzamelen.  
 
 
De tijd die in het order-picking gaat zitten wordt gemiddeld verdeeld als volgt: 
 
 
Verplaatsing ............................... 50% 
Zoeken: ..................................... 20% 
Pick (pakken + op kar plaatsen).... 15% 
Voorbereiding: ............................ 10% 
Overig: ...................................... 5%  
 
Bron: Le-Duc, 2005 
 
 
1 Le-Duc, T. (2005) Design and Control of Efficient Order Picking Processes. (23 sept. 2005) 
2 De Koster, R. (2004). How to assess a warehouse operation in a single tour. Report, RSM Erasmus University, the 
Netherlands. 

Figuur 9 
Classificatie van order picking systemen 
Bron: Le-Duc, 2005 
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Blijkbaar gaat één vijfde deel van het order picking zitten in het zoeken van de juiste locatie 
binnen een magazijn. Minimaliseren van de pick-tijd zorgt ervoor dat klanten eerder hun 
order ontvangen en dit bespaart geld.  
  Om de verplaatsing te minimaliseren worden magazijnen zo efficiënt mogelijk ingericht, 
zodat een order-picker niet heen en weer loopt, maar de meest korte route volgt.  
  Om de zoektijd te verminderen moet echter ergens anders op worden gelet. Hier speelt 
namelijk de bewegwijzering een grote rol. Met bewegwijzering worden hier alle middelen 
bedoeld die een magazijnmedewerker de weg wijzen. Het kan dus gaan om bijvoorbeeld 
borden, labels of lampjes die aanwijzen in welke richting de magazijnmedewerker moet lopen. 
Hoe duidelijker de bewegwijzering, hoe sneller een picker de juiste locatie vindt.  

Figuur 10 
Order Picken gaat sneller als locaties snel 

vindbaar zijn met een 
bewegwijzeringsysteem 
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4) Logistieke bewegwijzering   
 
 
Veel bedrijven maken gebruik van een magazijn om hun producten op te slaan. Hierin werken 
vaak medewerkers die een order binnen krijgen. Zo’n order kan bestaan uit een lijst waarop 
staat welke artikelen hij/zij uit het magazijn moet halen en hoeveel. Het verzamelen van zo’n 
order wordt ‘order picking’ genoemd, zoals beschreven is in het vorige hoofdstuk. Elk product 
in een magazijn heeft zijn eigen unieke locatie, die vaak aangegeven is met een nummer. De 
vraag is echter hoe de medewerker deze locatie het snelst kan vinden. Hierbij komt de 
logistieke bewegwijzering om de hoek kijken.  
 
Logistieke bewegwijzering is een algemene term voor systemen die een magazijnmedewerker 
helpen bij het vinden van een locatie binnen een magazijn. Om te zien wat voor logistieke 
bewegwijzeringen er toegepast worden in magazijnen, zijn er voor dit onderzoek verschillende 
magazijnen bezocht. Hiervoor zijn eerst observatieformulieren gemaakt om de verschillen en 
overeenkomsten in kaart te brengen (zie bijlage C). Vervolgens zijn er 8 magazijnen bezocht, 
waarvan bij 3 ter plekke bleek dat zij gebruik maakten van logistieke bewegwijzering van 
JEKA. 
 
4.1 Soorten bewegwijzeringsystemen 
 
Logistieke bewegwijzering kan ingedeeld worden in 2 groepen; 

- Search for orderverzamelen 
Hiermee wordt bedoeld dat de logistieke 
bewegwijzering de medewerker hints geeft 
in welke richting hij/zij moet gaan om een 
locatie te vinden. Dit kan met behulp van 
bijvoorbeeld borden en vloermarkering. Een 
onderdeel kan bijvoorbeeld een hangbord 
zijn dat aangeeft in welke gang de artikelen 
staan waarvan het nummer met “AF” 
beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
- Search free orderverzamelen 
Bij het ‘search free’ orderverzamelen hoeft 
de medewerker, zoals de naam al zegt, niet 
te zoeken naar de locatie. De locatie wordt 
hier namelijk aangewezen. Dit kan 
bijvoorbeeld zoals bij het magazijn van 
Yamaha met behulp van het ‘pick-to-light’ 
systeem, waarbij er een lampje gaat 
branden bij de te zoeken locatie, zodat de 
medewerker er alleen naartoe hoeft te 
lopen. JEKA produceert een ‘search free’ 
systeem in de vorm van de zogenaamde 
‘Rack Runner’. Dit bestaat uit een kastje dat 
aan een rail langs een magazijnstelling 
glijdt naar de juiste locatie. Voordeel 
hiervan is dat de medewerker niet hoeft te  
zoeken naar een brandend lampje maar  
slechts de Rack Runner moet volgen.  

Figuur 12 
Een ‘search free’ bewegwijzering; de medewerker pakt het 

product waarbij een lampje brandt (pick-to-light) 
 

Bron: www.fkilogistex.com 

Figuur 11 
Een ‘search for’ bewegwijzering; de medewerkster 

pakt het product na het zoeken naar de locatie met 
het juiste locatienummer 

 
Bron: http://www.ottogroup.com/ 

http://www.fkilogistex.com
http://www.ottogroup.com/
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4.2 Taakanalyse order picking 
 
Logistieke bewegwijzering wordt zoals gezegd toegepast om het orderverzamelen te 
versnellen. Het is daarom belangrijk te weten welke stappen er doorlopen bij het 
orderverzamelen. Omdat de bewegwijzering van JEKA gericht is op het picker-to-parts 
verzamelen, volgt hier een taakanalyse voor een zulke opzet. Deze informatie is gehaald uit 
het praktijkonderzoek waarbij magazijnen bezocht zijn. 
 

1) Start: Orderverzamelaar krijgt order 
Bij deze stap krijgt de orderverzamelaar 
een lijst waarop een order staat. Dit 
bestaat onder andere uit een 
ordernummer en een lijst van producten 
waarbij staat op welke locatie ze te vinden 
zijn en hoeveel er gepakt moeten worden.  
Deze lijst wordt gestuurd door een 
computer van buitenaf. Een bepaalde 
klant wil bijvoorbeeld producten uit het 
magazijn en maakt een bestelling. Alle 
producten die deze klant wil, worden 
samen tot één order gemaakt die de 
picker moet verzamelen en die later 
verstuurd zullen worden. 

 
 

 
2) Verplaatsing met kar 
Als de verzamelaar de order heeft zal 
hij/zij het eerste product moeten vinden. 
Hierbij verplaatst hij/zij zich door de 
gangen van het magazijn, al zoekend naar 
het locatienummer dat overeenkomt met 
het nummer op de lijst. 
 
3)Pick 
Als de juiste locatie is gevonden, pakt de 
medewerker het aantal producten van de 
desbetreffende locatie zoveel er 
aangegeven staat op de orderlijst. Hierbij 
kan het zo zijn dat het product gescand wordt met behulp van een barcode  
scanner. Het systeem weet dan dat de picker het product heeft gevonden en gepakt. Als 
de voorraad op is zal er meer besteld moeten worden. 
 
 
Stappen 2 en 3 worden herhaald tot alle producten verzameld zijn  
 
4) Einde order 
Als de medewerker alle producten van de lijst 
verzameld heeft wordt de kar/bak weggebracht 
naar een punt waar het later gedistribueerd zal 
worden. De orderverzamelaar zal dan 
overnieuw beginnen met het verzamelen van 
een nieuwe order. 

Figuur 15  

Figuur 14  

Figuur 13  
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4.3 Analyse ‘lezen’ logistieke bewegwijzering 
 
Logistieke bewegwijzering is gericht op stap 2 van de taakanalyse, waarbij de 
orderverzamelaar een locatie zoekt. Bij het ontwerpen van logistieke bewegwijzering moet 
gelet worden op het gebruik. De opzet van locatienummers wordt bepaald door de 
magazijneigenaar, maar kan ook samen opgezet zijn met de leverancier van bewegwijzering, 
zoals JEKA. Bij dit onderzoek zal er echter niet bekeken worden welke nummeropzet het beste 
is, maar welke ergonomische factoren van de fysieke bewegwijzering belangrijk zijn en hoe 
deze het best kunnen worden toegepast. 
 
Zoals uit de taakanalyse blijkt, wordt de bewegwijzering gelezen. Het gaat hier echter niet om 
zinnen of woorden met betekenis, maar een locatienummer. Het is verstandig te kijken hoe 
een mens informatie leest. 
Uit “Engineering Psychology and Human Performance” (2000)1 blijkt dat lezen uit 5 stappen 
bestaat: 

 
Stap 1: waarnemen 
Bij de eerste stap wordt er ‘iets’ waargenomen. Dit kan 
bijvoorbeeld een stuk tekst, symbool of object zijn. 
Resultaat van deze stap is een beeld gevormd op het netvlies.  
Voorbeeld: een bord met een woord erop wordt waargenomen 
 
Stap 2: karaktergroepering 
Als er een visueel signaal is waargenomen, zal de waarnemer eerst losse stukken informatie 
groeperen. Bij lezen worden de letters die bij elkaar staan gegroepeerd tot één woord. 
Resultaat van deze stap is dat van losse karakters een woord zonder betekenis is gevormd.  
Voorbeeld: de lezer ziet de karakters “E”, “X”,”I” en “T” bij elkaar staan en vormt hier een 
geheel van. 
 
Stap 3: karakteronderscheiding 
Nu er karakters waargenomen zijn die tot één woord zijn gegroepeerd, worden de losse 
karakters geanalyseerd. Westerse mensen doen dit doorgaans van links naar rechts. 
Resultaat van deze stap is dat het losse woord is opgebouwd uit karakters. 
Voorbeeld: de lezer herkent door de schuine en rechte streepjes de losse letters “E”, “X”, “I” 
en “T”. 
 
Stap 4: woordinterpretatie 
Nu de lezer van losse tekens een woord gemaakt heeft moet het woord een betekenis worden 
gegeven. Bij deze interpretatie spelen context en herkenning een grote rol. Bij 
woordherkenning zijn vooral eerste en laatste letter het belangrijkst om het gehele woord te 
herkennen. De kennis voor het interpreteren komt uit het lange-termijn geheugen.  
Volgens McClelland en Rumelhart (1981)2 kan afhankelijk van de context en gebruikfrequentie 
van bepaalde woorden, woordinterpretatie bij lezen soms voorkomen vóórdat elke losse letter 
is geanalyseerd. De losse features van de verschillende letters vormen dan een opzet voor 
woordherkenning.  
Voorbeeld: als men een 3-letter woord ziet met in het midden een teken met horizontaal 
streepje, zal vorming van woorden met een ‘I’ of ‘O’ uitsluiten.  
Bij het lezen van losse tekens zoals bij logistieke bewegwijzering is hier echter geen sprake 
van, omdat de tekens samen geen woord met betekenis vormen. 
Resultaat van deze stap is dat het woord in context is gezet en geïnterpreteerd. 
Voorbeeld: de lezer weet dat het woord “exit” “uitgang betekent. Dit heeft hij/zij vroeger 
geleerd bij Engelse les, dus komt deze kennis uit het lange-termijn geheugen. Vervolgens 
beseft de lezer dat het bord verwijst naar de uitgang van de ruimte waar hij/zij zich bevindt.  
 
 
1 Wickens, C.D. en Justin G. Hollands, Engineering Psychology and Human Performance, (2000) 
2 McClelland, J.L., Rumelhart, An interactive model of context effects in letter perception, (1981) 

Figuur 16  
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Stap 5: opslag en gebruik 
Nadat de lezer een woord een betekenis heeft gegeven, wordt het in het korte-termijn 
opgeslagen voor eventueel later gebruik. 
Resultaat van deze stap is toepassing van gelezen informatie 
Voorbeeld: De lezer heeft zojuist een bord gelezen dat aangeeft in welke richting hij/zij moet 
lopen om de uitgang te vinden. Dit wordt in het korte-termijn geheugen opgeslagen en 
gebruikt bij navigatie naar de dichtstbijzijnde uitgang. 
 
 
Deze 5 stappen die worden doorlopen bij het lezen van woorden en zinnen, worden ook 
doorlopen bij het lezen van logistieke bewegwijzering.  
Het grote verschil echter is dat context en betekenis anders zijn. De context heeft in dit geval 
altijd te maken met het magazijn en de betekenis is een bepaalde locatie. Interpretatie van 
logistieke bewegwijzering levert dus geen woord met betekenis op, maar een verwijzing voor 
de lezer om de juiste locatie te vinden. Verschil in betekenis is hier de richting waarin de lezer 
wordt verwezen.  
 
Om een locatienummer te begrijpen moet dus een andere stap worden genomen.  
Waar bij woorden bij stap 4 de betekenis uit het lange-termijn geheugen komt, moet de 
betekenis van een locatienummer nog worden bepaald na een decodering. Iemand die 
bijvoorbeeld het nummer AA GB 02 leest moet de losse tekens bij stap 4 interpreteren als een 
verwijzing naar een gang, rij en hoogte. 
 
Als verduidelijking volgen hier de 5 stappen toegepast op een logistiek locatienummer. Omdat 
hier geen sprake is van woorden is er uit gegaan van ‘chunks’, oftewel stukjes informatie: 
 
Stap 1: waarnemen 
Een hangend geel bord met zwarte 
letters wordt waargenomen door de 
ogen van een order picker. 
 
Stap 2: chunkvorming 
2 karakters worden steeds gescheiden door een tussenruimte. De picker ziet dus 5 chunks 
(normaal gesproken zouden dit woorden zijn); AA 04 03 B 74 
 
Stap 2: karakteronderscheiding 
De picker ziet een aantal schuine, rechte en ronde strepen. Deze vormen samen losse letters 
en cijfers. In dit geval ziet hij eerst A, A, dan 0, 4, dan 0, 3, dan de letter B en als laatst 7 en 
4. 
 
Stap 4: chunkinterpretatie 
De picker weet dat elk los stuk een apart deel van het magazijn aangeeft. Voor het magazijn 
waar hij/zij werkt is een procedure die aangeeft dat dit de volgende informatie geeft: 
AA: Gebouw A, gang A 
04: Rij 4 
03:  Hoogte 3 
B : Plaatsing (in looprichting) 
(74:  Controlegetal, oftewel check digit. JEKA maakt hiervan gebruik zodat gecontroleerd 
  kan worden dat de picker bij de juiste locatie staat.) 
 
Stap 5: opslag en gebruik 
De picker heeft het locatienummer nodig om de juiste locatie te vinden, dus moet het worden 
opgeslagen in het korte-termijngeheugen zodat hij de informatie kan oproepen om te checken 
of hij de goede richting inloopt. 
 

Figuur 17  
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Deze 5 stappen voor het lezen van logistieke bewegwijzering bij order picking zijn in een 
schema verwerkt: 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figuur 18 
Stappen bij het volgen van logistieke bewegwijzering  
 
Er zijn 5 stappen bij het lezen van logistieke bewegwijzering (blauw).  
Elke stap heeft een onderwerp dat hier betrekking op heeft (groen). 
Bij de eerste stap wordt gekeken naar factoren uit de sensorische ergonomie en bij 
de andere stappen naar de cognitieve ergonomie. 
Bij alle stappen treedt mentale werkbelasting op, omdat er informatie wordt 
opgenomen en/of verwerkt. 
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4.4 Vijf ontwerpvragen 
 
Zoals in het schema te zien is, speelt ergonomie, oftewel de wetenschap van de arbeid, een 
grote rol bij begrip van de stappen die genomen worden bij het lezen van logistieke 
bewegwijzering, afgekort “LB”. 
 
Ergonomie kan volgens Dirken (2001) opgedeeld worden in drie gebieden1: 
 
Fysieke ergonomie:  functies van het bot-spierapparaat (lichaam) 
Cognitieve ergonomie:   bewerken en onthouden van informatie 
Sensorische ergonomie:  zintuigfuncties 
 
Zoals uit het schema blijkt, zijn bij het lezen van LB cognitieve en sensorische ergonomie van 
belang. Deze 2 gebieden van ergonomie hebben betrekking op de verwerking van informatie 
en vormen samen de zogenaamde ‘informationele ergonomie’. 
 
De 5 stappen die gevolgd worden, leiden tot 5 vragen: 

 
1) Hoe maak ik de informatie zo goed mogelijk zichtbaar?  
  (visuele signalen) 

 
2) Hoe kan de locatie-informatie het best in chunks worden opgedeeld? 
  (groepering/scheiding) 
 
3) Hoe zorg ik ervoor dat de losse karakters zo snel mogelijk worden herkend? 
  (letter lay-out) 

 
4) Wat is de meest logische manier van opzet voor de locatienummering? 
  (procedure locatienummeropzet) 
 
5) Hoe zorg ik ervoor dat de locatienummering zo snel mogelijk kan worden 

opgenomen in het korte-termijn geheugen? 
  (vorm van informatieaanbod) 

 
4.5 Efficiëntie 
 
Door deze vragen te beantwoorden kan in kaart worden gebracht welke factoren een rol 
spelen bij het gebruik van logistieke bewegwijzering.  
Een efficiënte bewegwijzering houdt rekening met 2 factoren, namelijk: 

- Minimale zoektijd (besparing tijd/geld) 
- Minimale belasting magazijnmedewerker 

 
De 5 vragen die gesteld worden hebben dus betrekking op zoektijd, maar hebben ook invloed 
op het fenomeen ‘mentale werkbelasting’. Men wil dat de picker zo snel mogelijk orders kan 
verzamelen, maar wil daarbij niet dat hij/zij teveel wordt belast. Bij het orderverzamelen 
houdt dit in dat naast het lopen en dragen van (zware) artikelen binnen een magazijn, de 
medewerker ook werk doet dat mentale inspanning vereist. Meer informatie over ‘mentale 
werkbelasting’ is te vinden in bijlage C. De reden dat dit onderwerp ter sprake komt is dat de 
efficiëntie van een logistieke bewegwijzering naar beneden gaat als het teveel mentale 
inspanning vereist van de picker. Uit de bijlage blijkt dat er verschillende formules zijn om 
objectieve waardes te meten. Mentale belasting is echter afhankelijk van meer factoren, zoals 
bijvoorbeeld geslacht, humeur of het aantal uur dat de picker geslapen heeft. Mentale 
werkbelasting is dus een redelijk ondefinieerbare waarde. Er is daarom voor gekozen om bij 
het praktijkonderzoek te vragen of de medewerkers het werk mentaal belastend vonden. Dit 
is dan een subjectief oordeel, maar kan wel duidelijk maken of bewegwijzering de mentale 
belasting kan verminderen. 
 
1 Dirken, H., Productergonomie 
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5) Primaire gebruiker   
 
Een efficiënte logistieke bewegwijzering zorgt er zoals gezegd voor dat de zoektijd en 
belasting voor de medewerker geminimaliseerd worden. Deze medewerker is de zogenaamde 
‘primaire gebruiker’ van het logistieke bewegwijzeringsysteem. Het is daarom belangrijk te 
weten wie deze persoon is. 
 
De primaire gebruiker van logistieke bewegwijzering is de magazijnmedewerker, oftewel de 
order picker of magazijnier, die orders ophaalt en wegzet. Het is een persoon die bekend is 
met het magazijn en het werk als routine uitvoert.  
De werkplek is binnen het magazijn, waardoor hij/zij bekend is met het vinden van de 
locaties.  
Uit een onderzoek van TNO uit 20061 blijkt dat één op de 15 magazijnmedewerkers 
laaggeletterd is. Dit is een factor om rekening mee te houden. In het rapport van dit 
onderzoek wordt aangegeven dat ontzien van de medewerkers geen oplossing is, aangezien 
dit het probleem alleen zal verergeren. 
 
Na het bezoeken van magazijnen werd duidelijk dat geslacht en leeftijd van de pickers per 
magazijn verschillend zijn. Waar het order verzamelen fysiek zwaar is zullen meer mannen 
werken dan vrouwen. De leeftijd is afhankelijk van de soort medewerker. Er zijn tijdelijke 
medewerkers zoals studenten die magazijnwerk als bijbaan doen en vaste medewerkers die 
het werk al jaren doen. Deze vaste medewerkers zijn dan ook een stuk ouder (zie bijlage E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 van Boven, S.(2006). Deel magazijnmedewerkers laaggeletterd. http://www.logistiek.nl/nieuws/id3008-
Deel_magazijnmedewerkers_is_laaggeletterd.html (19 mei 2006) 

Figuur 19 
Enkele magazijnmedewerkers, 
de primaire gebruikers van 
logistieke bewegwijzering 

http://www.logistiek.nl/nieuws/id3008-
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6) Stap 1: Visuele waarneming   
 
 
Uit hoofdstuk 4 bleek dat er 5 stappen zijn bij het lezen van logistieke bewegwijzering. Er zal 
nu gekeken worden welke factoren er invloed hebben bij de eerste stap, namelijk het visuele 
waarnemen. Deze visuele informatie bestaat uit ‘prikkels’ die bestaan uit lichtgolven.  
 
 
6.1 Factoren waarnemen visuele prikkels 
 
Uit Dirkens ‘Productegonomie’ (2001) blijkt dat er zes factoren genoemd worden die invloed 
hebben op de waarneembaarheid van visuele prikkels, namelijk: 
 
 

1. Grootte beeldhoek 
De beeldhoek, oftewel de hoek van inval op het oog, is van belang voor de 
gezichtsscherpte.  
 
2. Helderheid/luminantie 
Hoeveelheid licht dat het object reflecteert of uitstraalt, in cd/m2 (candela per vierkante 
meter = energie per oppervlak) 
 
3. Helderheidcontrast 
De tegenstellingen en verhoudingen in helderheid, oftewel de helderheidcontrasten, spelen 
een rol bij onderscheiden van lijnen en contouren. In bijlage F is meer te lezen over 
kleurcontrasten. 
 
4. Tijdsduur waarneming 
Visuele signalen moeten enige tijd aangeboden worden, omdat de ogen zich moeten 
aanpassen. Om gezichtsscherpte, helderheid- en kleuronderscheid mogelijk te maken 
moet er namelijk geaccommodeerd en geconvergeerd worden.  
 
5. Snelheid beweging 
Omdat de ogen zich moeten aanpassen, moet het object waarop scherp wordt gesteld een 
niet al te hoge snelheid hebben.  
 
6. Excentriciteit 
Als licht in het oog komt, zijn de waarnemingskwaliteiten het hoogst in de zogenaamde 
‘fovea centralis’, dat in het midden, achterin het oog ligt. Licht dat daar waargenomen 
wordt, is dus scherper dan licht dat naast deze plek valt.  
  Uit onderzoek van de McConkie & Rayner-groep uit 1982 bleek dat bij het lezen, 
verschillende soorten informatie uit verschillende delen wordt opgenomen.  
Rond en vooral in het fixatiepunt, waar informatie op de fovea komt, wordt de betekenis 
van het woord geanalyseerd.  
Informatie over de woordlengte wordt gehaald uit signalen die naast de fovea vallen, de 
‘para fovea’. Die informatie wordt gebruikt voor het sturen van de het oog en voor het 
versnellen van de identificatie bij de volgende stap.  
  Informatie dat op de fovea valt, gebruikt de lezer dus om het woord te begrijpen. 
Informatie die ernaast valt wordt gebruikt om te zien hoe lang het volgende woord gaat 
worden en waar gefixeerd moet worden.  
De bewegingen van het oog worden door routineprogramma’s gestuurd. Deze worden 
beïnvloed door zowel visuele teksteigenschappen als informatie in cognitieve centra. Met 
andere woorden, woordherkenning wordt mogelijk gemaakt door vorm en betekenis. 

 
 
 
1 Dirken, H., Productergonomie 
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De eerste drie factoren hebben te maken met het object dat wordt waargenomen en de 
omgeving. De laatste drie hebben betrekking op de waarnemer zelf. 
 
 
6.2 Factoren visueel waarnemen logistieke bewegwijzering 
 
Met deze informatie kan gesteld worden dat bij logistieke bewegwijzering de volgende 
factoren invloed hebben met betrekking tot visuele waarneming. Achter de factor is de 
dimensie aangegeven die kan variëren. Vervolgens staat hoe men rekening moet houden met 
deze factor. 
 

1. Hoogte plaatsing LB ..............................m. 
Binnen beeldhoek van het oog vallen, afhankelijk van afstand tot picker. Maximale hoogte 
bovenkant is dus: °⋅= 522,tanxhmax , waarbij x de horizontale afstand van het bord tot 

de picker is. Aangezien de beeldhoek van 45 graden zowel naar boven als naar beneden 
gaat is deze door 2 gedeeld. 
 
 
2. Hoek plaatsing LB..................................° of rad 
Afhankelijk van materiaal. Binnen een magazijn hoort alles leesbaar te zijn als het op een 
hoek van 90 graden met de vloer hangt, zolang het binnen de beeldhoek valt. 

 
3. Afmeting LB...........................................m2 
Afhankelijk van afstand tot lezer. De hoogte van de borden zijn afhankelijk van de 
lettergrootte. Deze wordt berekend als volgt1: H = 0, 0022×D+K1+K2, 
Hierbij is H de letterhoogte, D de leesafstand en K1 en K2 correctiefacoren die afhankelijk 
zijn van de lichtsterkte.  
 
 

 
1 Vanlanduit, S. (2006). Ontwerpmethodologie.  
 

Figuur 20 
 
Het oog: In de fovea wordt het scherpst 
waargenomen 

 

Figuur 21 
 
Wat de ogen zien: 
Daglicht (links): Alleen in de fovea centralis wordt 
scherp en in kleur waargenomen 
Nacht (rechts): Alleen in de periferie wordt scherp 
waargenomen, maar alleen zwart/wit. 
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4. Omgevingslicht......................................lux 
Er moet genoeg omgevingslicht zijn om de bewegwijzering goed te kunnen lezen. Volgens 
de Arbo wetgeving1 moet deze tussen 200 en 800 lux liggen, gemiddeld 500 lux. 

 
5. Materiaal LB ..........................................cd/m2 (reflectie) 
De reflectie is afhankelijk van materiaal maar ook kleur. Er zijn geen speciefieke gegevens 
gevonden over reflectiewaarden per materiaal. 

 
6. Kleurencontrast LB................................ 
Het meest opvallende contrast dat gebruikt kan worden is zwart op geel2. 

 
7. Kleurencontrast LB met omgeving......... 
Zoals bij het kleurcontrast is het beter kleuren te gebruiken die afsteken tegen de 
achtergrond. Aangezien magazijnstellingen vaak blauw zijn kan hierbij geel prima worden 
toegepast, aangezien dat de complementaire kleur is3 en dus goed contrasteert. Men kan 
zich hierbij echter afvragen waarom er bijvoorbeeld langs de Nederlandse autowegen 
gebruik wordt gemaakt van blauw/witte borden in plaats van geel/zwart, dat alleen wordt 
toegepast als er een verkeerswijziging is.  

 
8. Leestijd .................................................sec. 
Deze factor is persoonsafhankelijk. 

 
9. Snelheid verplaatsing medewerker .......m/s 
Het is het prettigst te lezen vanuit stilstaande stand. Bij beweging moet het oog opnieuw 
accommoderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Verlichting op het werk, http://www.arbohaarlem.nl/verlicht.html.  
2 Color and contrast (2005) http://cap.umn.edu/ait/hardware/ColorAndContrast.html  
3 Kleurcontrast, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcontrast

http://www.arbohaarlem.nl/verlicht.html
http://cap.umn.edu/ait/hardware/ColorAndContrast.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcontrast
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7) Stap 2: Chunkvorming   
 
 
 
Nadat een visueel signaal is waargenomen zal de waarnemer eerst alle informatie proberen te 
groeperen, zodat het stuk voor stuk geanalyseerd kan worden. Het is namelijk makkelijker 
informatie eerst in ‘chunks’, oftewel brokjes informatie, op te delen in plaats van alle 
informatie tegelijk op te nemen.  
 
 
 
7.1 Gestalt-principes 
 
Het scheiden van chunks kan op verschillende manieren. Stukjes informatie worden in de 
hersens ‘samengevoegd’ als ze overeenkomstige eigenschappen hebben. Scheiding vindt juist 
plaats door verschil. Uit Wickens & Hollands1 blijkt dat er 6 factoren spelen bij het groeperen 
van objecten, de zogenaamde Gestalt-principes: 
 
 
1) Afstand 
Als karakters bij elkaar staan worden ze samen gegroepeerd en als er ruimte tussen zit 
worden ze los gezien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Overeenkomstige eigenschappen 
Karakters kunnen ook gegroepeerd worden op overeenkomsten in uiterlijk, zoals bepaalde 
rechte lijnen, krommingen, invullingen etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Wickens, C.D. en Justin G. Hollands, Engineering Psychology and Human Performance 

Figuur 22 
 
In nevenstaand is te zien hoe groepen 
O’s gegroepeerd worden omdat de 
onderlinge afstanden verschillen.  
 
Bron: wikipedia 
 

 

Figuur 23 
 
Hiernaast is te zien hoe objecten 
gegroepeerd worden op basis van een 
eigenschap, namelijk of de O gevuld of 
leeg is. 
 
Bron: wikipedia 
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3) Zelfde lot (continuïteit) 
De wet van “common fate”, letterlijk “zelfde lot” zegt dat objecten die dezelfde richting ingaan 
gezien worden als losse groepen. Als twee lijnen elkaar bijvoorbeeld kruisen kan een 
waarnemer ondanks het kruispunt toch twee losse lijnen onderscheiden. Dit omdat van de 4 
losse lijndelen die samenkomen er steeds 2 één continu geheel vormen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Afsluiting 
Nog een manier om objecten te groeperen is door fysieke afsluiting met behulp van lijnen die 
vlakken creëren. Alle objecten die daarbinnen vallen worden als een groep gezien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Beweging 
Groepering op basis van beweging houdt in dat objecten met beweging in dezelfde richting en 
zelfde snelheid samengevoegd worden.  
 
6) Kleur 
Het spreekt voor zich dat objecten ook gegroepeerd worden op basis van overeenkomstige 
kleuren. 
 
 
Als men kijkt naar logistieke bewegwijzering, is er ook sprake van losse chunks. Deze chunks 
bestaan doorgaans uit getallen en/of letters die naar een locatie verwijzen.  
In de logistieke bewegwijzering die JEKA levert, worden chunks gescheiden door spatiële 
ruimtes. Volgens JEKA zijn scheidingstekens zelf ook stukjes informatie, en zijn daarmee 
overbodige ruis.  
Bij de praktijktest is het interessant om te onderzoeken welke manier van scheiding het meest 
efficiënt is. 
 
 

Figuur 24 
 
De 4 lijnstukken die hier samen komen kunnen 
onderscheiden worden in 2 lijnen, omdat de 
kromme stukken het lot hebben van een 
doorlopende lijn. Dit geldt ook voor de rechte 
stukken. 
 
Bron: wikipedia 
 

Figuur 25 
 
De losse lijnstukken worden samengegroepeerd 
omdat ze een cirkel en een rechthoek vormen. 
 
Bron: wikipedia 
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7.2 Factoren chunkvorming logistieke bewegwijzering 
 
Uit deze informatie kan afgeleid dat de volgende factoren een rol spelen bij de vorming van 
losse stukken informatie, oftewel chunks: 
 
 

10.  Afstand tussen letters .........................................cm.  
Als bepaalde letters een overeenkomstige tussenruimte 
hebben, worden deze samengevat. Wordt deze groter, dan 
horen die op een grotere afstand tot een nieuwe chunk. 
 
 
 
 
11.  Verschillen karakteropmaak................................ 
Karaktereigenschappen kunnen karakters groeperen. Dit zijn 
opmaakeigenschappen zoals stokdikte, grootte, sierlijkheid. Als 
bepaalde karakters hier in overeenkomen zullen ze eerder 
gegroepeerd worden dan wanneer ze verschillen in opmaak. 

 
 

12.  Aanwezige patronen............................................ 
Als karakters elkaar raken of kruisen worden ze gegroepeerd.  

 
 
 

13. Aanwezige kaders/scheidingstekens.................... 
Streepjes of kaders bakenen groepen karakters af tot losse 
chunks. Het is echter de vraag of dit de leestijd niet verlengt. 

 
 
 

14.  Snelheid karakters...............................................m/s 
Als een beeldscherm gebruikt zou worden waarop karakters bewegen, worden degenen 
met dezelfde snelheid en richting samen gegroepeerd. 

 
 

15.  (Aantal) kleuren .................................................. 
Karakters met overeenkomende kleur worden samen 
gegroepeerd. Het wordt echter afgeraden teveel verschillende 
kleuren te gebruiken, aangezien dit het groeperen dan alleen 
lastiger maakt. 

 
 
 
 

Figuur 26  

Figuur 27  

Figuur 28  

Figuur 30 

Figuur 29  
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8) Stap 3: Karakteronderscheiding   
 
 
Als de waarnemer losse chunks heeft gevormd zal elk karakter geanalyseerd worden. Dit 
gebeurt aan de hand van uiterlijke kenmerken. Deze informatie wordt vergeleken met kennis 
uit het lange-termijn geheugen. Dan wordt er een conclusie getrokken, bijvoorbeeld dat een 
bepaalde combinatie van streepjes een B moeten voorstellen.  
Daarnaast kan het ook zo zijn dat er bijvoorbeeld een symbool wordt gepresenteerd. In dit 
geval zal de analyse op een soortgelijke manier verlopen. De waarnemer zal ook dan 
kenmerken van het symbool vergelijken met kennis uit het lange-termijn geheugen.  
 
8.1 Letters en cijfers 
 
De leesbaarheidsafstand van letters en cijfers wordt beïnvloed door verschillende kenmerken. 
Bij uitleg hiervan wordt verwezen naar onderstaand figuur: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) hoogte letter- en cijferbeeld (H) 
Hiermee wordt de hoogte bedoeld van de kapitalen, oftewel de hoofdletters. Hierbij is het 
van belang wat de kijkhoek is en met welke snelheid de waarnemer zich verplaatst.  
 
2) gemiddelde breedte letter- en cijferbeeld (W) 
Bij een lettertype is de letterbreedte niet gelijk voor alle tekens. Er wordt daarom een 
gemiddelde genomen. 

 
3) stokdikte letter- en cijferbeeld (t) 
Als letters/cijfers overal dezelfde stokdikte hebben, neemt de leesbaarheid af. Variatie 
hierin op bepaalde delen is daarom vereist. 
 
4) spatiëring (afstand tussen letters en cijfers) (D) 
De spatiëring kan op basis van afstand tussen de letters en oppervlakte van de ruimte 
tussen de letters zijn. Oppervlaktespatiëring wordt gebruikt om letters samen een 
harmonisch woordbeeld te geven. Als de letters los worden gebruikt, is afstandspatiëring 
dus beter. Optimale spatiëring is onafhankelijk van de lengte van de tekst. 
 

Figuur 31 
Variabelen bij een lettertype 
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Om karakters goed te kunnen onderscheiden moet de onderlinge spatiering niet te groot zijn, 
omdat dit dan een onderbreking vormt van de leessnelheid. Een te kleine spatiering zorgt 
ervoor dat het lastig is karakters los van elkaar te onderscheiden.  
Een spatiëring die ervoor zorgt dat de karakters het best onderscheiden worden is dus een 
middenweg, maar afhankelijk van letterhoogte en breedte. Daarnaast is het de vraag of elke 
letter dezelfde spatiering heeft, of er sprake is van ‘kerning’1 oftewel ‘overhang’  
‘Kerning’ houdt in dat bepaalde lettercombinaties andere spatiering hebben. Een ‘A’ en een ‘V’ 
bijvoorbeeld kunnen dichter bij elkaar staan dankzij de diagonale lijnen in zelfde richting.  
Als voorbeeld is hieronder aangegeven wat het effect is van kerning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Letterdesign 
Een groot deel van de leesbaarheid wordt uiteraard bepaald door het ontwerp van de 
letters/cijfers zelf. Details zoals ‘schreven’ en verdikkingen kunnen meer nadruk leggen, 
waardoor losse letters/cijfers er meer uit springen of juist samenvallen.  
Een schreef2 is een onderdeel van een letter, een uitsteeksel dat de letter karakteristiek 
maakt. Schreven worden bij lange teksten ook gebruikt om de lezer te ‘begeleiden’ over 
de tekst. Bij korte teksten is dit echter niet nodig en zouden schreven eerder als storend 
worden ervaren.  
Daarnaast is het van belang of de tekens uit kapitalen (hoofdletters) of onderkastletters 
(kleine letters) bestaan. Kapitalen zijn op grotere afstand beter leesbaar met de hoogte als 
vergelijkingsmaatstaf. Echter, als de tekens een woord met een betekenis vormen, geven 
de onderkastletters een betere herkenning wat de leesbaarheid bevordert.  
 
Een voorbeeld is bewegwijzering op snelwegen. “Rotterdam” is beter leesbaar dan 
“ROTTERDAM”, omdat met onderkastletters het hele woord een herkenbare vorm heeft, 
terwijl de versie met kapitalen letter voor letter gelezen moet worden. 
 

 
Er is per kenmerk geen optimale waarde. Dit komt omdat verandering bij de ene factor de 
leesbaarheid alleen verbeterd wordt als een andere factor ook wordt aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Strizver, I. (2003). Spacing and kerning, Pt 1. http://www.fonts.com/AboutFonts/Articles/fyti/SpacingKerning1.htm 
(19 juli 2006) 
2 Schreef. http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schreef (29 april, 2006) 

Figuur 32 
Bij de bovenste 2 regels zijn de letters ‘A’ en ‘V’ te zien waarbij de 
spatiering gelijk is aan die tussen andere letters. 
Als de ‘A’ echter naast de ‘V’ komt, zoals in regel 3, lijkt er teveel ruimte 
tussen de 2 letters. Dit is bij de 4e regel opgelost door de spatiering hier te 
verkleinen. Dit heet ‘kerning’ 

http://www.fonts.com/AboutFonts/Articles/fyti/SpacingKerning1.htm
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schreef
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8.2 Factoren karakteronderscheiding logistieke bewegwijzering 
 
Bij het analyseren van karakters zijn de volgende factoren van invloed. Richtlijnen hierbij zijn 
afkomstig uit Magazijn (Kusters, 1997). Na de factor staat wederom de dimensie en 
daaronder een eventuele richtlijn. 
 
 

16.  Hoogte letterbeeld...............................................mm. 
Er is geen ideale letterhoogte, aangezien deze verbonden is aan de letter breedte. De 
verhouding hiervoor is als volgt: letterhoogte : letterbreedte = H : B = 3 : 2 
 
17.  Breedte letterbeeld..............................................mm. 
Zie Hoogte lettebeeld 

 
18.  Stokdikte .............................................................mm. 
Verhouding stokdikte : onderkasthoogte = 2 : 10 

 
19. Spatiering.............................................................mm. 
Verhouding spatiering : onderkasthoogte = 2 : 10 

 
20. Kapitaal/onderkast .............................................. 
Kapitalen zijn beter herkenbaar als losse karakters maar als ze samen een woord met 
betekenis vormen is een combinatie met onderkasten gewenst. Bij logistieke 
bewegwijzering kan dus beter gebruik worden gemaakt van kapitalen. 

 
21.  Schreef/schreefloos ............................................ 
Schreven geleiden over tekst, maar bij het lezen losse van karakters zijn ze ruis en 
kunnen ze worden weggelaten. Een schreefloos lettertype is dus gewenst. 

 
22.  Cursief/dik/onderstreept .................................... 
Karakteronderscheiding gaat het best zonder aanpassingen. Het cursief/dik of 
onderstreept maken laat het wel meer opvallen maar gaat ten koste van de leesbaarheid. 
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9) Stap 4: Chunkinterpretatie   
 
 
Bij het interpreteren van chunks spelen procedures een belangrijke rol. Als JEKA voor een 
klant logistieke bewegwijzering invoert, gebeurt dit in overleg met de klant.  
Als er nog geen systeem is, maakt JEKA een logische nummeringopzet en anders leveren ze 
bewegwijzering met de reeds bestaande locatienummers. 
Het interpreteren van de losse karakters hangt dus af van het nummeringsysteem dat 
gebruikt wordt.  
Het systeem dat JEKA gebruikt gaat ervan uit dat men ‘convergerend’ te werk gaat.  
De eerste karakters geven het gebouw of hal aan waar de persoon zich bevindt. Vervolgens 
komt er steeds een chunk bij die de persoon verder leidt naar de juiste gang, dan rij, dan 
hoogte en uiteindelijk de plaatsing in looprichting.  
Als de juiste locatie bereikt is kan de medewerker dit nog checken met behulp van het 
zogenaamde ‘check digit’, oftewel 1 kleingedrukte chunk bestaande uit 2 karakters die per 
locatie uniek is. 
 
Bij dit onderzoek zal er niet gekeken worden naar de opzet van locatienummering. Deze is per 
magazijn verschillend en JEKA heeft hier haar eigen visie op.  
 
Bij het interpreteren van chunks bij logistieke bewegwijzering zijn de volgende factoren van 
invloed: 
 
 

23.  Training/ervaring procedures ............................. 
Een persoon met meer ervaring met het lezen van logistieke bewegwijzering zal sneller 
begrijpen in welke richting hij/zij moet gaan. 
 
24.  ‘Logica’ in opbouw chunks................................... 
Als een locatienummer is opgebouwd uit losse chunks, is het het best bottom-up te doen. 
Hiermee wordt bedoeld dat de eerste chunk naar een groter geheel moet verwijzen dan de 
volgende. Zo wordt met losse stappen geleid van hal naar gang, stelling, verdieping en 
plaatsing.  

 
25.  Feedback voor controle ....................................... 
Als chunks geïnterpreteerd zijn, is een controle in de vorm van bijvoorbeeld een check 
digit een praktische stap op fouten te voorkomen. 
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10) Stap 5: Opslag en gebruik   
 
 
 
Als een medewerker een locatienummer gelezen en begrepen heeft, zal hij deze informatie op 
moeten slaan voor later gebruik. De informatie wordt gelezen, vergeleken en toegepast. 
 
10.1 Geheugen 
 
De informatie moet dus in het geheugen worden opgeslagen. Volgens Dirken (2001)1, is het 
geheugen opgedeeld in 3 soorten: 
 

1) Zintuiglijk geheugen:   
 
Dit geheugen komt direct van de zintuigen en is slechts werkzaam bij zeer korte 
blootstelling aan informatie, enkele milliseconden.  
 
2) Korte-termijn geheugen:  
 
Het korte-termijn geheugen, of ‘working memory’, is het geheugen waar informatie 
wordt opgeslagen dat bij iets langere duur wordt aangeboden. Deze informatie kan 
vervolgens snel weer worden opgeroepen. Het wordt echter voor ongeveer 15 
seconden vastgehouden. Hierna wordt de informatie ofwel vergeten of opgeslagen in 
het lange-termijn geheugen. Hoe lang informatie in het korte-termijn geheugen 
opgeslagen kan worden is persoonsafhankelijk. De ene persoon is beter in het 
onthouden van informatie dan de ander en dit is ook leeftijdsgebonden.  
De capaciteit van het korte-termijn geheugen bestaat uit ongeveer zeven chunks. Het 
blijkt dat het aantal items dat in het korte-termijn geheugen opgenomen wordt, de 
geheugenspanne, gelijk is aan “het magische Nummer Zeven, plus of min twee”. 
De informatie die opgenomen wordt in het korte-termijn geheugen is in akoestische 
vorm. Als men informatie waarneemt wordt dit dus als het ware ‘uitgesproken’ in het 
hoofd.  
 
3) Lange-termijn geheugen:   
 
Als informatie vaak en lang wordt aangeboden, komt het terecht in het lange-termijn 
geheugen. Dit geheugen heeft een grotere capaciteit, maar is minder snel als het 
aangesproken wordt dan het korte-termijn geheugen. Als informatie frequent wordt 
aangesproken, gaat dit sneller dan informatie die weinig tot nooit wordt opgeroepen. 
Op hogere leeftijd wordt het voor de mens lastiger informatie op te roepen.  
In het lange-termijn geheugen staat ook procedurele kennis, oftewel kennis die 
aangeeft hoe informatie verwerkt dient te worden. 

 
 
Bij het lezen van bewegwijzering in een magazijn wordt informatie in het korte-termijn 
geheugen opgeslagen. Omdat dit voor beperkte duur bruikbaar is, moet het dus zo efficiënt 
mogelijk worden opgeslagen. Hoe makkelijker het locatieadres op te nemen is, hoe beter het 
onthouden kan worden. Hoe meer informatie, hoe meer moeite het kost om het op te slaan in 
het geheugen. Daarnaast is het belangrijk in welke vorm informatie wordt aangedragen, 
bijvoorbeeld auditief, visueel, in zinnen of met behulp van afbeeldingen. 
 
 
 
 
 
 
1 Dirken, H., Productergonomie 
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10.2 Factoren opslag/gebruik logistieke bewegwijzering 
 
Bij het onthouden en herinneren van chunks zijn de volgende factoren van invloed: 
 
 

26.  Vorm van informatieaanbod ................................ 
Elke chunk is een stuk informatie dat in bepaalde vorm kan worden aangeboden. Het is 
echter niet zeker welke vorm van aanbod het best werkt om een locatie te vinden binnen 
een magazijn. 
 
27.  Hoeveelheid informatie ....................................... 
Er zit een grens aan de hoeveelheid informatie die een persoon kan opnemen. Deze grens 
is echter persoonsafhankelijk. 

 
28. Training/ervaring v/h geheugen.......................... 
Hoe goed iemand informatie opslaat is afhankelijk van veel factoren. Dit heeft te maken 
met de staat van de hersenen en dat is weer afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd, 
ervaring, hoeveelheid rust/stress. Het is dus afhankelijk van de medewerker hoe goed 
hij/zij informatie kan opslaan.  
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11) Praktijktest - opzet   
 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat de volgende factoren een rol spelen bij het lezen, 
begrijpen en volgen van logistieke bewegwijzering: 
 
Stap 1: waarnemen 

1. Hoogte plaatsing LB 
2. Hoek plaatsing LB 
3. Afmeting LB 
4. Omgevingslicht 
5. Materiaal LB 
6. Kleurencontrast LB 
7. Kleurencontrast LB met omgeving 
8. Leestijd 
9. Snelheid verplaatsing medewerker 

 
Stap 2: chunkvorming 

10. Afstand tussen letters 
11. Verschillen karakteropmaak 
12. Aanwezige patronen 
13. Aanwezige kaders/scheidingstekens 
14. Snelheid karakters 
15. (Aantal) kleuren 

 

Stap 3: karakteronderscheiding 
16. Hoogte letterbeeld 
17. Breedte letterbeeld 
18. Stokdikte 
19. Spatiering 
20. Kapitaal/onderkast 
21. Schreef/schreefloos 
22. Cursief/dik/onderstreept 

 
Stap 4: chunkinterpretatie 

23. Training/ervaring procedures 
24. ‘Logica’ in opbouw chunks 
25. Feedback voor controle 

 
Stap 5: opslag en gebruik 

26. Vorm van informatieaanbod 
27. Hoeveelheid informatie 
28. Training/ervaring v/h geheugen 

 
11.1 Onderzoeksvragen 
 
Zoals uit vorige hoofdstukken bleek, is er van sommige factoren bekend hoe deze het best 
toegepast kunnen worden voor een betere leesbaarheid. Van factoren als 7, 13 en 26 zou het 
echter interessant zijn om met een praktijktest meer te weten komen wat het effect ervan is 
en hoe groot dit is. Dit levert een aantal (ontwerp)vragen: 
 

- Kleurencontrast LB 
Is geel/zwart een efficiënter kleurencontrast dan andere contrasten bij het lezen van 
logistieke bewegwijzering? 

 
- Aanwezige kaders/scheidingstekens 
Helpen kaders en scheidingstekens tot betere groepering of zijn ze ruis? Als ze helpen, 
welke vorm is dan het beste? 

 
- Vorm van informatieaanbod 
Kan zoektijd verminderd worden met behulp van symbolen? 
 
 

Het doel van deze test is erachter te komen of hoe aanpassing van deze factoren de zoektijd 
beïnvloedt.  
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11.2 Hypotheses 
 
Voordat onderzocht wordt wat de invloed is van de factoren, zullen er hypotheses opgezet 
moeten worden. Daarna kan de test worden uitgevoerd en gekeken worden of de hypotheses 
kloppen 
 
 
Is geel/zwart een efficiënter kleurencontrast dan andere contrasten bij het lezen van 
logistieke bewegwijzering? 
 
Hypothese: 
Geel/zwart contrast is een efficiënter contrast, omdat het de aandacht beter trekt dan andere 
contrasten, waardoor de nummers goed onderscheiden kunnen worden.  
Geel en zwart zijn sterke contrastkleuren en trekken aandacht.  
 
 
Helpen kaders en scheidingstekens tot betere groepering of zijn ze ruis? Als ze helpen, welke 
vorm is dan het beste? 
 
Hypothese: 
Kaders en scheidingstekens helpen bij chunkvorming en bevorderen dus de leesbaarheid van 
de losse karakters bij bewegwijzering. Streepjes zijn het meest duidelijk als het gaat om het 
scheiden van de losse chunks. 
 
 
Kan zoektijd verminderd worden met behulp van symbolen of woorden? 
 
Bij het zoeken naar een locatienummer is het beter letters en cijfers te gebruiken, aangezien 
daar een logische volgorde in zit voor de mens. Als een medewerker bijvoorbeeld een 
vliegtuigteken zou zien voor een bepaalde sectie, zal hij/zij dit moeten zoeken uit alle secties. 
Bij een letter gaat dit sneller, omdat kennis van de alfabetische volgorde het zoeken versnelt. 
Het verschil tussen letters en cijfers zal niet groot zijn, maar de keuze zal per chunk 
afhankelijk zijn. Het zal bijvoorbeeld duidelijker zijn om een hoogte aan te geven met een 
cijfer in plaats van een letter.  
Wel zullen symbolen of woorden gebruikt kunnen worden als check digit. Als iemand de juiste 
locatie gevonden heeft kan dit bijvoorbeeld met een vliegtuigsymbool of het woord “beker” 
worden bevestigd, waarbij deze woorden/symbolen uniek zijn voor de desbetreffende locatie 
 
Hypothese: 
Het vinden van een locatie gaat sneller als er gebruik gemaakt wordt van een controleteken in 
plaats van een check digit. 
 
Om deze hypotheses te testen zal er een praktijktest moeten worden opgezet. Hiervoor 
moeten bewegwijzeringconcepten worden gemaakt die verschillen op de volgende 3 gebieden: 
 

1. Kleurencontrast 
2. Kader/scheidingstekens 
3. Vorm van informatieaanbod 

 
Tijdens dit testen moet de tijd worden gemeten, zodat gemeten en vergeleken kan worden 
hoe snel mensen met verschillende bewegwijzeringen omgaan. Daarnaast zal gevraagd 
worden welke bewegwijzering het prettigst is om te lezen. Als een bewegwijzering namelijk 
onprettig is om te lezen, kan dit vervelend zijn voor de picker en mentaal belastend zijn.  
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11.3 Opzet 
 
Om informatie te vinden over de drie deelgroepen moest eerst bepaald worden hoe de test 
afgenomen moet worden. Om verschillende bewegwijzeringen te testen zou het praktisch zijn 
om deze toe te passen in de praktijk, in een echt magazijn. Omdat er bij navraag geen 
magazijn beschikbaar was om de test af te nemen met genoeg proefpersonen, leek het het 
beste de magazijnsituatie na te bootsen.  
 
Er zijn echter enkele factoren die invloed zouden hebben als proefpersonen de situatie van het 
order picken zouden nabootsen, namelijk: 

- Verschil in looptijd 
- Verschil in tijd van het pakken/wegleggen van artikelen 
- Verschil beeld echte magazijnstelling/ nagemaakte stelling 

 
De resultaten die uit de test moeten komen moeten namelijk alleen verschillen doordat de ene 
bewegwijzering beter te lezen is dan de ander. Er is daarom voor gekozen om de 
proefpersonen stilstaand van een plek locaties te moeten aanwijzen. Om een magazijnstelling 
na te bootsen werd er besloten foto’s te tonen in plaats van een na te bouwen. 
 
Bij de test zal de proefpersoon beelden getoond worden van magazijnstellingen met logistieke 
bewegwijzering erop. De persoon zal dan steeds een locatienummer moeten zoeken en 
aanwijzen met een laserpointer. Met een laserpointer kan iedereen makkelijk de locatie 
aanwijzen zonder veel vertraging. 
 
Dit wordt gedaan bij zowel de originele JEKA bewegwijzering als een variant erop met 
bijvoorbeeld een ander contrast. Deze resultaten zullen later vergeleken worden. Omdat er 
echter wel sprake is van een leereffect zal de proefpersoon eerst bekend gemaakt worden met 
de locatieopzet. Zo zal het leereffect geen invloed hebben op de zoektijd tussen de 
verschillende bewegwijzeringen. 
 
Hier volgen de factoren die getest zullen worden met het aantal proefpersonen. Hierbij zal elk 
proefpersoon de originele JEKA bewegwijzering testen en de desbetreffende variant: 
 
Contrast: 

1. Zwarte letters op geel (Origineel JEKA) 
2. Witte letters op blauw .........................................10 proefpersonen 
3. Witte letters op rood ...........................................10 proefpersonen 

Kadering/scheiding: 
 Spatiering als scheiding (Origineel JEKA) 
4. Streepjes als scheiding........................................10 proefpersonen 
5. Kaders als scheiding ...........................................10 proefpersonen 

Informatieaanbod: 
  Zonder symbolen, check digit (Origineel JEKA)....... 
6. Aanwezige symbolen als controle .........................10 proefpersonen 

  50 proefpersonen 
 
Voor de test zullen 50 proefpersonen getest worden die in totaal 6 verschillende LB-en 
getoond worden, 2 per proefpersoon. 
Er zal een ruimte moeten worden ingericht met een beamer, waarin de proefpersoon vanaf 
een bepaalde afstand de juiste locatie zal uitzoeken en met een laserpointer aanwijzen. 
Eerst zal de proefpersoon een aantal keer oefenen op een wit scherm met de locatieopzet, 
zodat het leereffect verminderd/uitgesloten kan worden. Hoe vaak de proefpersoon dit zal 
doen moet eerst bepaald worden.  
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11.4 Tijdnauwkeurigheid 
 
Als de proefpersoon locaties gaat zoeken zal de tijd gemeten worden met een stopwatch 
vanaf het moment dat het beeld met locatienummer getoond wordt, tot het moment dat de 
proefpersoon de juiste locatie aanwijst. Deze manier van tijdmeting heeft een zeker 
onnauwkeurigheid. Er zit namelijk een klein verschil in tijd omdat er een reactietijd van de 
observator bij komt, plus de tijd die in het indrukken van de knop zit. Deze onnauwkeurigheid 
van de observator blijkt na 30 metingen gemiddeld te liggen op 0,25 seconde, met een 
afwijking van 0,15 seconde. Als er later in de gemiddelde tijden een verschil zit, kan er dus 
een conclusie getrokken worden dat er een verschil is, als de tijden minstens 0,30 verschillen. 
 
Als alle resultaten bekend zijn, kan voor alle proefpersonen per beurt een gemiddelde 
‘vindtijd’ worden berekend. Deze kan vervolgens vergeleken met de gemiddelde tijden bij de 
andere versies van de LB. Uit deze vergelijking kunnen conclusies getrokken worden. Met 
deze opzet worden hopelijk afhankelijke factoren constant gehouden en worden verschillen in 
de resultaten slechts bepaald door het verschil in leesbaarheid. 
 
 
11.5 Proefpersonen 
 
Voor de test zijn er 50 proefpersonen nodig. Bij deze personen zijn geslacht en leeftijd niet 
per se belangrijk, aangezien bij magazijnmedewerkers dit verschilt per magazijn. Er wordt dus 
uitgegaan van een gestandaardiseerd persoon. De test zal afgenomen worden in gebouw 
“Horst” op de Universiteit Twente. Aangezien hier veel mannelijke proefpersonen te vinden 
zijn in eenzelfde leeftijdscategorie, zal het handig zijn de proefpersonen hierop af te stemmen. 
Gaat men namelijk proefpersonen testen van verschillende leeftijden/geslacht, dan zal hier 
rekening mee gehouden moeten worden bij het trekken van conclusies. Als men dit wil zal er 
een scheiding gemaakt moeten worden op leeftijdscategorie en geslacht. Dit zal ertoe leiden 
dat er veel meer proefpersonen nodig zijn, wil men relevante conclusies kunnen trekken. 
 
 
11.6 Bepaling leereffect curve 
 
Voordat de proefpersoon bij beide foto’s locatienummers zal zoeken, moet hij/zij gewend 
raken met de opzet van de nummers. Hij/zij zal daarom in het begin een scherm te zien 
krijgen met puur de opzet van de nummers en hierop zal de proefpersoon locatienummers 
moeten aanwijzen. Zo zal het leereffect van de opzet minder of geen invloed hebben als de 
proefpersoon nummers moet aanwijzen bij de foto’s.  
 
Hoe vaak de proefpersoon dit moet doen moet eerst bepaald worden. Daarom zullen er eerst 
losse proefpersonen gebruikt worden om locatienummers aan te wijzen waarbij de tijd wordt 
gemeten. Zodra de zoektijd stabiliseert is duidelijk dat de proefpersoon de locatie-opzet door 
heeft. Het is dan duidelijk hoe vaak de proefpersoon de zwart/wit opzet moet zien voordat 
hij/zij de magazijnfoto’s te zien krijgt. Als hierbij verschillen in zoektijd op treden, zal dit 
waarschijnlijk puur komen door verschillen in bijvoorbeeld contrast. 
 
Om zeker te weten dat het leereffect geen rol speelt, zullen de testgroepen in 2 worden 
gesplitst. Hierbij zal de ene groep de originele JEKA bewegwijzering eerst te zien krijgen. De 
andere groep zal dan beginnen met de variant. Mocht namelijk blijken dat de 2e serie bij beide 
groepen sneller is, dan kan het zo zijn dat het leereffect een rol heeft gespeeld. 
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12) Praktijktest - afname   
 
 
De praktijktest is verspreid over 2 dagen afgenomen; woensdag 27 september en maandag 2 
oktober. Op woensdag werden 39 mensen getest tussen 9:00 en 17:00. Op maandag werden 
11 mensen getest tussen 11:30 en 13:30.  
Beide delen van de test vonden plaats in ruimte N229 in gebouw Horst van de Universiteit 
Twente.  
De testprocedure werd bij alle proefpersonen vrijwel probleemloos verlopen en hebben veel 
meetgegevens opgeleverd. 
 
Voordat de proef werd afgenomen is bepaald hoeveel locatienummers de proefpersonen te 
zien zouden krijgen. Er moet namelijk zeker zijn dat het leereffect geen invloed heeft op de 
meetresultaten.  
 
Om dit te bepalen is bij 3 mensen de standaardopzet getoond van de locatienummers (zie 
bijlage G voor afbeeldingen praktijktest). Hierbij werd gevraagd locatienummers aan te wijzen 
waarbij de tijd werd gemeten. Als de zoektijd zou stabiliseren zou duidelijk zijn dat het 
keereffect van de locatie-opzet geen invloed heeft op de zoektijd. Bij deze mensen 
stabiliseerde de zoektijd na 6-8 nummer aangewezen te hebben.  
Er is daarom besloten alle proefpersonen eerst 10 maal te laten oefenen met de standaard 
locatieopzet. Vervolgens zouden ze 10 nummers van de ene LB en 10 nummers van de 
variant te zien krijgen.

Figuur 33 
 

Opzet van de testprocedure.  
De proefpersoon wees van een afstand met behulp 
van laserpointer locaties aan waarvan het nummer 

midden in beeld werd geprojecteerd. 
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12.1 Resultaten 
 
De resultaten die uit de test zijn gekomen bestaan uit meetwaardes en subjectieve meningen. 
Elk proefpersoon heeft 10 nummers aangewezen van de JEKA-bewegwijzering en 10 nummers 
van een variant. Dit leverde per persoon dus 20 meetwaardes, namelijk tijden gemeten in 
secondes en honderdste secondes. Uit de 10 meetwaardes van beide foto’s zal een 
gemiddelde vindtijd worden bepaald. Die gemiddelde tijden zullen vervolgens vergeleken 
worden met de gemiddelde tijden van de andere proefpersonen die dezelfde foto’s te zien 
kregen. Hieruit kan eventueel geconcludeerd worden dat het vinden van een locatie bij de ene 
LB sneller gaat dan bij de ander.  
Hierbij moet echter wel gekeken worden of de resultaten nauwkeurig genoeg zijn, het verschil 
significant groot is en of de mening van de proefpersonen overeenkomt met de 
meetresultaten.  
 
JEKA/blauwwit 
 

 
De mensen bij deze proef kregen zowel een foto te zien met de originele JEKA labels als een 
variant waarbij de achtergrondkleur blauw was en de letters wit, zoals bij bewegwijzering op 
de openbare wegen in Nederland. 
 
Meetresultaat: 
Gemiddelde zoektijd JEKA: ............................................03:67 sec 
Gemiddelde zoektijd blauwwit: ......................................03:66 sec 
 
Meningen: 
9 van de 10 prefereerden een geel/zwart contrast boven een blauw/wit contrast, omdat het 
meer opviel.  
 
Nauwkeurigheid 
Om een conclusie te kunnen trekken moet eerst bepaald worden of er niet een te groot 
verschil is tussen de 5 proefpersonen die eerst de geel/zwarte LB te zien kregen en de 5 die 
eerst de blauw/witte zagen. Mocht er een te groot verschil is tussen de gemiddelde zoektijd, 
zou dat kunnen betekenen dat het leereffect invloed heeft.  
Als zou blijken dat de tweede 10 nummers gemiddeld sneller te vinden zouden zijn dan de 
eerste 10, zou er geen eerlijke conclusie kunnen worden getrokken.  
 
Proefpersonen met eerst geel/zwart: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (blauw/wit) 0:14 seconde sneller. 
 
Proefpersonen met eerst blauw/wit: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (geel/zwart) 0:11 seconde sneller. 
 
Bij beide groepen was de tweede serie enigszins sneller. Het verschil is echter zeer klein 
vergeleken met de nauwkeurigheid van de meting.   
 
Conclusie 
Er is geen significant verschil in vindtijd voor de 2 verschillende LB-en, maar de 
proefpersonen geven de voorkeur aan geel/zwart omdat dit prettiger te lezen is. 
Waarschijnlijk zal geel/zwart daarom ook minder mentale werkbelasting leveren.  
 

Figuur 34  Figuur 35  
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JEKA/roodwit 
 

 
 
Bij dit onderdeel kregen 10 proefpersonen zowel de originele JEKA bewegwijzering als een 
variant met rode achtergrond en witte letters. Deze variant wordt bijvoorbeeld toegepast in 
het magazijn van Ikea. 
 
Meetresultaat: 
Gemiddelde zoektijd JEKA: ............................................03:48 sec 
Gemiddelde zoektijd roodwit:.........................................03:54 sec 
 
Meningen: 
Alle 10 proefpersonen vonden een geel/zwart contrast prettiger lezen dan een rood/wit 
contrast.  
 
Nauwkeurigheid 
Proefpersonen met eerst geel/zwart: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (rood/wit) 0:24 seconde sneller. 
 
Proefpersonen met eerst rood/wit: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (geel/zwart) 0:36 seconde sneller. 
 
Bij beide groepen was de tweede serie enigszins sneller. Het verschil is echter zeer klein 
vergeleken met de nauwkeurigheid van de meting.  
 
Conclusie 
Een rood/wit contrast leverde een zoektijd van 1,7% langer en maakt daarmee dus geen 
significant verschil. Aangezien de proefpersonen de voorkeur geven aan geel/zwart, is het 
waarschijnlijk beter een geel/zwart contrast te gebruiken. 
 

Figuur 36  Figuur 37  
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JEKA/streepjes 
 

 
 
De proefpersonen kregen twee geel/zwarte LB-en te zien, waarbij de chunks bij de ene 
gescheiden worden door spatiëring (zoals bij JEKA) en bij de ander door streepjes. Scheiding 
door streepjes vindt bijvoorbeeld plaats op kentekenplaten op auto’s. 
 
Meetresultaat: 
Gemiddelde zoektijd JEKA: ............................................03:46 sec 
Gemiddelde zoektijd streepjes: ......................................03:58 sec 
 
Meningen: 
Van de 10 proefpersonen die deze LB-en te zien kregen, vonden er 2 het prettiger zoeken met 
streepjes, 3 zonder en de andere 5 vond dat er geen verschil was qua leesgemak.  
 
Nauwkeurigheid 
Proefpersonen met eerst geel/zwart (zonder streepjes): 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (streepjes) 0:17 seconde trager. 
 
Proefpersonen met eerst “streepjes”: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (JEKA) 0:06 seconde sneller. 
 
Bij beide groepen ging de variant met streepjes iets trager. Het leereffect zou hier dus 
waarschijnlijk geen rol hebben gespeeld. 
 
Conclusie 
Qua zoektijd lijkt het erop dat streepjes tot een iets langere zoektijd leiden. Het verschil is 
echter 3,5% en daarmee te klein om met zekerheid te concluderen dat het beter is geen 
streepjes te gebruiken. Daarnaast zijn de meningen teveel verdeeld om hier een conclusie te 
kunnen trekken.  
 

Figuur 38  Figuur 39  
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JEKA/kaders 
 

 
 
De proefpersonen kregen twee geel/zwarte LB-en te zien, waarbij de chunks bij de ene 
gescheiden worden door spatiëring (zoals bij JEKA) en bij de ander door kaders.  
Omdat kaders chunks afsluiten zou dit kunnen leiden tot betere chunking en daarmee een 
kortere zoektijd. 
 
Meetresultaat: 
Gemiddelde zoektijd JEKA: ............................................03:01 sec 
Gemiddelde zoektijd kaders: ..........................................03:47 sec 
 
Meningen: 
Alle 10 proefpersonen vonden het prettiger om een LB te lezen zonder kaders. Kaders 
maakten volgens hen het plaatje te druk/chaotisch. 
 
Nauwkeurigheid 
Proefpersonen met eerst geel/zwart (zonder kaders): 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (kaders) 0:37 seconde trager. 
 
Proefpersonen met eerst “kaders”: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (JEKA) 0:56 seconde sneller. 
 
Bij beide groepen ging de variant met kaders een stuk trager.  
Het leereffect zou hier dus waarschijnlijk geen rol hebben gespeeld. 
 
Conclusie 
De gemiddelde zoektijd van een LB met kaders was bij deze test meer dan 15% langer. 
Daarnaast vonden alle proefpersonen dat het prettiger lezen was zonder kaders. 
Er kan dus met redelijke zekerheid worden geconcludeerd dat kaders bij logistieke 
bewegwijzering geen betere oplossing zijn. 

Figuur 40  Figuur 41  
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JEKA/tekens 
 

 
 
Bij dit deel van de test kregen proefpersonen 2 LB-en te zien, de ene de originele JEKA en de 
ander een variant waarbij het checkdigit vervangen was door een teken. Het zou kunnen zijn 
dat bij het vinden van een locatie het controleren ervan sneller gaat, als hierbij een teken in 
plaats van een getal wordt getoond. 
 
Meetresultaat: 
Gemiddelde zoektijd JEKA: ............................................02:71 sec 
Gemiddelde zoektijd met tekens: ...................................02:90 sec 
 
Meningen: 
Van de 10 proefpersonen bij dit onderdeel vonden er 6 dat het vinden van de goede locatie 
makkelijker ging als er een teken te zien was. 3 vonden het makkelijker als er een checkdigit 
stond en één vond dat er geen verschil was in leesgemak. 
 
Nauwkeurigheid 
Proefpersonen met eerst geel/zwart (zonder tekens): 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (tekens) 0:17 seconde trager. 
 
Proefpersonen met eerst “tekens”: 
Bij deze 5 personen was de tweede serie (JEKA) 0:22 seconde sneller. 
 
Bij beide groepen ging de variant met tekens een iets trager (gemiddeld 7%). 
Het leereffect zou hier dus waarschijnlijk geen rol hebben gespeeld. 
 
Conclusie 
De gemiddelde zoektijd van een LB met tekens was bij deze test ongeveer 7% langer. De 
meerderheid van de proefpersonen vonden het echter makkelijker een locatie te vinden als 
het gecontroleerd wordt met een teken.  
Er kan dus geen zekere conclusie getrokken of een teken in plaats van een check digit beter 
werkt. Het levert misschien een iets langere zoektijd, maar vermindert misschien ook mentale 
belasting. Aangezien de tekens bij deze test willekeurig zijn, zou het interessant zijn te 
onderzoeken welke tekens het snelst herkend worden. 

Figuur 42  Figuur 43  
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12.2 Punten van onnauwkeurigheid 
 
Hoewel getracht is de test zo perfect mogelijk uit te voeren, zijn er een aantal punten die 
mogelijkerwijs invloed gehad kunnen hebben op de resultaten: 
 

1. slechte resolutie 
De beamer die gebruikt werd op de eerste dag had een redelijk lage resolutie. Alle 
nummers waren wel te lezen, maar dit kostte toch moeite. De tweede dag echter werd een 
beamer gebruikt die betere resolutie en contrast leverde. Dit zou mogelijk oorzaak 
geweest zijn dat de gemiddelde zoektijden van de laatste 11 proefpersonen sneller waren. 
Oplossing voor deze onnauwkeurigheid zou zijn om zeker te zijn dat bij alle proefpersonen 
dezelfde beamer wordt gebruikt. 

 
2. verschil kleur locatienummer en label 
Als een locatienummer gevraagd werd, was dit bij de eerste 4 series allemaal in de 
opmaak van JEKA, dus met gele achtergrond, zwarte letters en spatiëring als 
chunkscheiding. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat het vinden van een locatienummer bij 
de originele JEKA bewegwijzering makkelijker ging, aangezien het getoonde nummer 
overeen kwam qua opmaak met het te zoeken label. Bij de rood/witte labels hadden de 
locatienummers dus misschien ook getoond moeten worden met dezelfde opmaak. 
Oplossing voor deze onnauwkeurigheid zou dus zijn alle locatienummers te tonen in 
zwart/wit. Zwart/wit komt niet overeen met de opmaak van de foto’s en kan bij alle series 
worden toegepast. 

 
3. wennen aan beeld 
De proefpersonen kregen telkens 10 nummers om aan te wijzen. Eerst werd er geoefend, 
en daarna kwamen er 2 foto’s. Bij elke nieuwe foto was er een omschakeling, omdat de 
proefpersoon even moest wennen aan het nieuwe beeld. Dit kan er misschien voor 
gezorgd hebben dat de eerste 2 zoektijden van de proefpersonen langer waren dan de 
rest. Aan de andere kant is dit bij elk proefpersoon het geval, waardoor uiteindelijk de 
gemiddelde tijd overeen moet komen.  
Oplossing voor deze onnauwkeurigheid zou zijn de proefpersoon 15 nummers aan te laten 
wijzen bij elke foto en de eerste 2 à 3 niet mee te tellen. 

 
4. laserpointerknopje los 
Het gebeurde een aantal keer dat het knopje van de laserpointer losschoot. Dit verstoorde 
de concentratie van de proefpersonen en kan dus negatieve invloed hebben gehad op 
volgende zoektijden. 
Oplossing zou zijn een laserpointer te gebruiken waar dit probleem niet voorkomt. 

 
5. nauwkeurigheid tijdmeting 
De zoektijden werden gemeten met behulp van een stopwatch op een horloge. Telkens als 
het punt van de laserpointer op de goede locatie kwam, werd te tijd stopgezet. Hierbij is 
echter sprake van een onnauwkeurigheid van de persoon die de meting deed. De tijd werd 
gemeten in honderdsten van seconden, terwijl de tijdmeting niet zo exact was. Reactietijd 
kostte namelijk ongeveer 0,3 seconde. 
Oplossing zou zijn een computer de tijdmeting te laten doen, waarbij de tijd start bij het 
tonen van de foto, en stopt als de proefpersoon op een bepaalde plek de goede locatie 
aanwijst. 
 
6. leereffect 
Er is geprobeerd het leereffect zoveel mogelijk eruit te halen. Dit werd gedaan door de 
proefpersonen eerst te laten wennen aan de nummeropzet met een basis-
locatienummering. Bij 2 testen waren echter de gemiddelde tijden bij de 2e serie korter. 
Als het leereffect er volledig uit zou zijn, zou bij beide groepen één van de 2 series sneller 
moeten gaan. Het is dus niet zeker of bij deze series het leereffect invloed gehad kan 
hebben.  
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13) Conclusies   
 
Na literatuur-, en praktijkonderzoek kunnen er verschillende conclusies worden getrokken 
over logistieke bewegwijzering.  
Aan het begin van dit onderzoek werden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
 
Welke factoren spelen een rol bij bewegwijzering van magazijnen? 

• Wat is het effect van aanpassing van de deze factoren? 
• Hoe groot is de rol van deze factoren? 
• Kunnen deze factoren verbeterd worden? 

 
Het blijkt dat de factoren die een rol spelen allemaal met ergonomie te maken hebben, zowel 
sensorische als cognitieve ergonomie. Dit betekent dat elke factor die een rol speelt zo 
optimaal mogelijk is.  
Uit literatuuronderzoek bleek dat er 5 stappen zijn bij het volgen van logistieke 
bewegwijzering, waarbij de volgende factoren een rol spelen: 
 
Stap 1: waarnemen 

1. Hoogte plaatsing LB 
2. Hoek plaatsing LB 
3. Afmeting LB 
4. Omgevingslicht 
5. Materiaal LB 
6. Kleurencontrast LB 
7. Kleurencontrast LB met omgeving 
8. Leestijd 
9. Snelheid verplaatsing medewerker 

 
Stap 2: chunkvorming 

10. Afstand tussen letters 
11. Verschillen karakteropmaak 
12. Aanwezige patronen 
13. Aanwezige kaders/scheidingstekens 
14. Snelheid karakters 
15. (Aantal) kleuren 

 

Stap 3: karakteronderscheiding 
16. Hoogte letterbeeld 
17. Breedte letterbeeld 
18. Stokdikte 
19. Spatiering 
20. Kapitaal/onderkast 
21. Schreef/schreefloos 
22. Cursief/dik/onderstreept 

 
Stap 4: chunkinterpretatie 

23. Training/ervaring procedures 
24. ‘Logica’ in opbouw chunks 
25. Feedback voor controle 

 
Stap 5: opslag en gebruik 

26. Vorm van informatieaanbod 
27. Hoeveelheid informatie 
28. Training/ervaring v/h geheugen 

Voor elke factor kan bepaald worden wat het meest geschikt is voor een magazijn. Van 
sommigen was het echter niet duidelijk en daarom is een praktijktest gedaan waaruit bleek 
dat geel/zwart qua kleurencontrast prettiger te lezen is dan een blauw/wit en een rood/wit 
contrast. Daarnaast wordt het gebruik van kaders afgeraden. Wat wel misschien kan helpen 
zijn streepjes tussen aparte chunks of toepassing van tekens in plaats van check digits. Uit 
het onderzoek was geen duidelijk verschil in zoektijd, maar verder onderzoek kan misschien 
meer aantonen. De subjectieve meningen hierover waren verdeeld. 
 
Het volgen van de bacheloropdracht bij JEKA heeft mij veel duidelijk gemaakt over ergonomie 
in de praktijk. Wil men een goed product in de markt zetten, dan is onderbouwend onderzoek 
een pré.  
JEKA Holding BV is een bedrijf dat geïnteresseerd is in de rol van ergonomie bij hun producten 
en hoopt met deze kennis kwaliteit te leveren en zoveel mogelijk klanten tevreden te stellen.  
Met dit onderzoek is voor JEKA hopelijk antwoord gegeven op bepaalde vragen betreffende 
ergonomie bij logistieke bewegwijzering. Uit de praktijktest is gebleken dat de bewegwijzering 
die JEKA nu gebruikt op bepaalde gebieden goed functioneert. Gegevens uit 
literatuuronderzoek bevestigen dit. 
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14) Aanbevelingen   
 
Er is getracht bij dit onderzoek te bepalen welke factoren een rol spelen en hoe groot deze is. 
Omdat niet over alle factoren bekend is hoe groot de invloed hiervan is, wordt aanbevolen 
eventueel verder onderzoek te doen naar bepaalde factoren.  
Dit kan bijvoorbeeld zijn naar de rol van streepjes tussen chunks, tekens in plaats van check 
digits of bepaalde lettertypen. 
Daarnaast wordt aanbevolen bij vervolgonderzoek rekening te houden met factoren die 
eventueel negatieve invloed hebben gehad bij het afnemen van de praktijktest. 
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Nawoord   
 
Deze bacheloropdracht heeft mij als uitvoerder veel geleerd over onderzoek in de praktijk. In 
literatuur is veel informatie te vinden, maar zelf een onderzoek opzetten blijkt lastig te zijn, 
wil men correcte en voldoende resultaten.  
 
Het uitvoeren van de opdracht bij JEKA heb ik als positief ervaren. Ik werd goed geholpen en 
de besprekingen hebben me in de goede richting geleid. Het is jammerlijk dat verder 
onderzoek bij Sorbo stukgelopen is, maar ik denk dat verdere magazijnbezoeken voldoende 
bijgedragen hebben bij het vormen van een beeld hoe orderverzamelen eraan toe gaat en hoe 
belangrijk logistieke bewegwijzering hierbij is.  
 
Het is ook interessant geweest de opdracht uit te voeren bij een bedrijf dat een relatief kleine 
tak aanpakt in de logistieke sector. Zo wordt duidelijk dat achter elk product een groep 
mensen zit die zich ervoor inzetten en een product leveren dat niet uit de lucht komt vallen, 
maar waar ervaring en nu dus ook onderzoek een bijdrage leveren aan efficiënt gebruik.  
 
Ik wil nogmaals alle mensen bedanken die me geholpen hebben bij het uitvoeren van deze 
opdracht en ik hoop dat ik met dit verslag JEKA een nuttige bijdrage heb geleverd voor het 
uitdiepen van hun kennis over logistieke bewegwijzering.  
 
 
- Ronald Pijpstra -
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Definities   
 
 
Chunk 
Een stukje informatie. Bij logistieke bewegwijzering kan dit bijvoorbeeld uit enkele cijfers 
bestaan, die samen een verdieping aangeven. 
 
Fovea centralis 
Plek dat midden, achterin het oog ligt. Licht dat hier waargenomen wordt, is het scherpst. 
 
Kapitalen 
Hoofdletters 
 
LB (Logistieke bewegwijzering) 
Systemen die een magazijnmedewerker helpen bij het vinden van een locatie binnen een 
magazijn. Fysiek kan dit bestaan uit bijvoorbeeld borden, labels en vloermarkering. 
 
MWL (Mental Working Load) 
Mentale werkbelasting. Een balans tussen weinig en veel mentale werkbelasting leidt tot 
optimale werkprestaties (zie hoofdstuk 5). 
 
Onderkast 
Kleine letters 
 
Order picking 
Het proces van het verkrijgen van producten vanaf een specifieke opslaglocatie, gebaseerd op 
een order van een klant. 
Het order picking proces is het meest werkintensieve van alle processen in een magazijn, 
ongeveer 60% van alle werkactiviteiten. 
 
Picker 
Een magazijnmedewerker die orders verzamelt. 
 
Picks per minute 
Het aantal producten dat de medewerker per minuut wegzet of ophaalt in een magazijn. 
 
Schreven 
Onderdeel van een letter/cijfer; uitsteeksel dat het teken karakteristiek maakt.  
Schreven worden bij lange teksten ook gebruikt om de lezer te ‘begeleiden’ over de tekst. Bij 
korte teksten is dit echter niet nodig en zouden schreven eerder als ‘storend’ worden ervaren.  
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Bijlage A – Opdrachtomschrijving JEKA industriële efficiency BV 
 
 
JEKA industriële efficiency BV, standplaats Nijmegen (www.jeka.biz)  
 
Opdracht Logistieke Bewegwijzering 
 
Velen van jullie hebben vast wel eens in een magazijn of distributiecentrum gewerkt en 
daar met het zogenaamde orderverzamelen te maken gehad. Misschien is dat wel een pré 
bij deze opdracht. Je weet dan, dat je met een orderverzamellijst van locatie naar locatie 
moet lopen, waarbij de codenummers van de locaties je de weg vertellen en het artikel 
met het uitleveraantal je informeren wat je moet doen. Tijdens het orderverzamelen moet 
een orderverzamelaar grote hoeveelheden informatie verwerken, doordat hij al deze 
codenummers continu met de locatiecode op de stelling, de orderverzamellijst of 
barcodescanner moet vergelijken. Sommige orderverzamelaars lezen op een werkdag wel 
4 tot 8 duizend keer een codenummer. Daarom is het zo belangrijk dat de interne 
bewegwijzering van een magazijn optimaal is.  
 
Ons bedrijf produceert en levert al 25 jaar lang interne bewegwijzering voor magazijnen 
en distributiecentra. In de loop der jaren hebben wij over deze specifieke bewegwijzering 
onze eigen filosofie ontwikkeld. In veel magazijnen treffen wij nog steeds onvolledige 
en/of onduidelijke informatie op de stellingen aan. Onze lijfspreuk is daarom: We Change 
Wherehouses into Warehouses. 
 
Advisering en kennisoverdracht naar onze klanten vinden wij erg belangrijk. Om onze 
kennis verder uit te diepen hebben we jouw hulp nodig. In onze opdracht speelt de 
informationele ergonomie een belangrijke rol. Onlangs hebben we in een bench marking 
een aantal stellinglabels van diverse leveranciers met elkaar vergeleken. Dat vergelijken 
doen we vooral gevoelsmatig op basis van onze jarenlange ervaring. Maar dat willen we 
veranderen. Wij willen namelijk een nog verder uit te werken aantal zaken 
gekwantificeerd hebben in tijd, belasting en/of op de kans op het maken van fouten .  
 

o Hoeveel tijd kost het opnemen van een nummer in je kortetermijngeheugen? 
o Hoeveel tijd kost het toepassen van een check digit bij het orderverzamelen? 
o Hoeveel fouten maak je met en zonder toepassing van een check digit? 
o Er worden pijlen toegepast voor het aangeven van de liggerhoogte. Wat is de 

toegevoegde waarde van zo’n pijl? 
o Hoeveel makkelijker wordt het lezen van een code als je streepjes gebruikt? 

Of moet je dat juist niet doen? 
o Kunnen we vaststellen dat we minder fouten maken als we kleuren toepassen? 
o Hoe vermoeiend is het lezen van een complex label? 
o Hoe veel ruimte moet er om een locatienummer zijn zonder informatie, is dit 

van belang? 
 

http://www.jeka.biz
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Dit is maar een globale opsomming. 
 
Persoonlijke eigenschappen: 

o Belangrijk is dat je oog voor detail hebt en erg precies bent. 
o Goede contactuele eigenschappen omdat je veel proefpersonen moet gaan 

testen en die zijn er voldoende aanwezig op de universiteit 
o Dus enig geduld zal ook nodig zijn 

 
 
Om je een indruk te geven waar we het over hebben, hebben we een viertal foto’s  van 
voorbeelden van labels toegevoegd. 
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Bijlage B – Plan van Aanpak 
 
 

Plan van Aanpak 
Bacheloropdracht JEKA 
 
 
 
1. Actoranalyse   
 
1.1 Doelstelling van de actor 
 
JEKA is een bedrijf dat bewegwijzeringen levert voor magazijnen. Het gaat om het leveren 
van oplossingen voor bedrijven die betrokken zijn bij het ontvangen, opslaan en versturen 
van producten vanuit magazijnen. JEKA levert systemen die fysiek bestaan uit oa labels, 
borden en vloermarkering. JEKA heeft als doel het verwerven van nieuwe klanten en 
bedrijfsgroei. 
 
 
1.2 Positie JEKA in het netwerk 
 
Klanten nemen zelf contact op met JEKA als zij een bewegwijzeringsysteem zoeken. Hoe groot 
de markt van ‘bewegwijzering in magazijnen’ is en welke rol JEKA hier speelt, is nog niet 
duidelijk. In het netwerk van magazijnen is JEKA in ieder geval het bedrijf dat met klanten 
bespreekt welk systeem het beste werkt en zij leveren dit dan ook fysiek in de vorm van 
labels etc. 
 
 
1.3 Belangen van JEKA 
 
De belangen van JEKA zijn het voortbestaan van het bedrijf, de bedrijfsgroei, uitbreiden van 
het klantenbestand en omzet. 
 
 
1.4 Visie actor op probleem 
 
JEKA levert oplossingen voor klanten die zelf contact opnemen. JEKA zet dan in overleg met 
het bedrijf een systeem op dat het meest efficiënt is. Dit gebeurt aan de hand van jarenlange 
praktijkervaring.  
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2. Projectkader  
 
 
2.1 Problemen 
 
Bij deze opdracht is het probleem dat er speelt dat JEKA geen kwantitatieve informatie heeft 
betreffende bepaalde aspecten op het gebied van bewegwijzering in magazijnen. Ze leveren 
systemen aan bedrijven, maar wat nog ontbreekt is voldoende achtergrondinformatie. Deze 
informatie kan een beter beeld geven op de situatie.  
Het is niet de bedoeling het JEKA-systeem te onderzoeken, maar een onafhankelijk onderzoek 
naar bewegwijzering in magazijnen in het algemeen uit te voeren.  
 
 
2.2 Achtergronden van het probleem 
 
JEKA levert producten waarvan de opzet berust is op praktijkproblemen- en oplossingen.  
De problemen die bij bewegwijzering in magazijnen spelen zijn de volgende: 
 

1) Tijdverspilling 
 
Als rekken in magazijnen gevuld worden speelt zoektijd een grote rol. Hoe sneller de 
medewerker een locatie vindt, hoe meer producten verwerkt kunnen worden. Een goede 
bewegwijzering kan dus tijd en daarmee geld besparen.  
 

2) Fouten 
 
De producten die weggezet of gehaald moeten worden, moeten uiteraard op de juiste locatie 
terecht komen. De bewegwijzering in magazijnen moet hiervoor correct zijn en geen fouten 
opleveren. Duidelijkheid en eenduidigheid zijn hierbij belangrijk.  
 

3) Mentale belasting werknemers 
 
De werknemers in magazijnen worden mentaal belast door elke dag vele ‘picks’ uit te voeren. 
De bewegwijzering speelt hier een grote rol, omdat elke stap die de werknemers uitvoeren bij 
de zoektocht naar de juiste locatie als mentale belasting kan worden gezien, dat weer tot 
stress kan leiden. Het is dus het beste een efficiënt systeem te gebruiken dat de werknemers 
zo weinig mogelijk belast. 
 
Bij de oplossingen voor deze problemen is de sensorische ergonomie belangrijk. Het is 
belangrijk te weten hoe men tegen de bewegwijzering aankijkt. Hoe wordt de informatie 
opgenomen en verwerkt? Welke factoren spelen hier en rol en in welke mate? 
 
 
2.3 Oplossingsrichting 
 
De oplossing van dit project wordt gezocht in een onafhankelijk onderzoek dat een beter 
beeld geeft op sensorisch ergonomische aspecten van bewegwijzering in magazijnen.  
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3. Doelstelling  
 
 
Het doel van deze bacheloropdracht is het kwantificeren van factoren die een rol spelen bij 
bewegwijzering in magazijnen.  
Deze informatie kan JEKA een beter beeld geven op de problemen en mogelijke oplossingen.  
 
Dit doel kan gerealiseerd worden door literatuur-, markt- en gebruiksonderzoek uit te voeren. 
Hierbij wordt gekeken naar sensorisch ergonomische aspecten. 
Na drie maanden worden mogelijke conclusies getrokken en is er eventueel de mogelijkheid 
tot vervolgonderzoek.  
 
 
4. Centrale- en deelvragen  
 
 
Om de doelstelling te bereiken moeten er bepaalde vragen gesteld worden. Dit zijn de 
centrale vragen, opgesplitst in deelvragen: 
 
Hoe worden bewegwijzeringen toegepast in magazijnen? 

• Wie is de primaire gebruiker van de bewegwijzering? 
• Uit welke stappen bestaan de bewegwijzeringen? 

 
 
Welke factoren spelen een rol bij bewegwijzering van magazijnen? 

• Wat is het effect van aanpassing van de deze factoren? 
• Hoe groot is de rol van deze factoren? 
• Kunnen deze factoren verbeterd worden? 

 
 
 
5. Kernbegrippen  
 

- Bewegwijzering voor magazijnen 
Het systeem dat medewerkers in een magazijn naar de juiste locatie begeleidt. 
 
- Picks per minute 
Het aantal producten dat de medewerker per minuut wegzet of ophaalt in een magazijn. 
 
- Order picking 
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6. Strategie en materiaal  
 
 
 
Hoe worden bewegwijzeringen toegepast in magazijnen? 
 
Om deze vraag te beantwoorden moet een survey in de praktijk gedaan worden. Er kan dan 
duidelijk worden wie er gebruik van de bewegwijzering maakt en hoe het in zijn werking gaat. 
 
 
Welke factoren spelen een rol bij bewegwijzering van magazijnen? 
 
Om deze vraag te beantwoorden zal er een survey gedaan moeten worden. Er moet namelijk 
in de praktijk gekeken worden hoe een magazijn met bewegwijzering is opgezet en welke 
factoren hier een rol spelen. Het kwantificeren van deze factoren moet vervolgens gedaan 
worden aan de hand van bureauonderzoek en experimenten.  
 
7. Planning  
 
Hier volgt de voorlopige planning van de bacheloropdracht. Deze is nog algemeen en zal 
uitgebreid worden als losse taken vastgelegd worden: 
 
 
Activiteit Weeknr 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Plan van aanpak                             
Literatuuronderzoek                             
Opzet                             
Uitvoering                             
Analyse                             
Conclusie                             
Praktijkonderzoek                             
Opzet                             
Uitvoering                             
Analyse                             
Conclusie                             
Gebruiksonderzoek                             
Opzet                             
Afname                             
Analyse                             
Conclusie                             
Totale conclusie                             
Verslaglegging                             
                 
  taak is nog niet gestart           
  taak is gestart             
  taak is afgerond                       
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Bijlage C - Mentale werkbelasting   
 
 
Het volgen van bewegwijzering is een proces dat het vinden van de juiste locatie hoort te 
versnellen. Het opnemen van de juiste informatie in het geheugen en het onthouden hiervan 
moet dus gebeuren zonder de werknemer mentaal teveel te belasten.  
Het is echter lastig te meten hoe zwaar iemand belast wordt bij een taak waarbij de hersenen 
worden gebruikt. Wel is bekend dat mentale inspanning soms 20% tot 50% van het totale 
zuurstofgebruik kost.  
 
5.1 Model 
 
Bij een algemene belastinggraad spelen er 4 elementen. Voor mentale belasting is dit: 
 

1) kanaal informatie 
Er zijn meerdere kanalen waar de informatie door loopt, namelijk de zintuigen. 
 
2) eenheid informatie 
Informatie bestaat uit datgene dat onzekerheid opheft. Hierbij gelden twee keuzes; de ene 
of de andere mogelijkheid is waar. De eenheid voor deze informatie is ‘bit’. De hoeveelheid 
informatie kan berekend worden als: 

 
 
 

Hierbij staat H  voor de hoeveelheid informatie, en ip voor de kans op informatie. 
Mogelijkheden hebben niet altijd dezelfde kansverdeling. De hoeveelheid informatie die 
verloren wordt hierdoor heet ‘redundantie’. Dit treedt bijvoorbeeld op bij woorden, 
aangezien bepaalde letters in het alfabet vaker voorkomen dan andere.  
Redundantie kan als volgt worden berekend: 

 
 
 
 

Het is echter niet altijd mogelijk met deze formules een exacte hoeveelheid informatie te 
berekenen. In de praktijk komt speelt verwachting namelijk een grote rol bij verschillende 
ervaring. Bij bewegwijzering in het magazijn houdt dit bijvoorbeeld in dat een medewerker 
met meer ervaring in een bepaald magazijn bepaalde informatie als vanzelfsprekend zal 
zien. De mentale werkbelasting neemt dus af bij gewenning als het gaat om de 
hoeveelheid informatie.  
 
3) Kanaalcapaciteit 
Het is moeilijk te bepalen hoeveel informatie iemand tegelijk kan verwerken, ofwel de 
bandbreedte. De ene persoon kan meer informatie aan dan de andere en per persoon is 
dit ook tijdsafhankelijk. Het ene moment van de dag is het makkelijker informatie te 
verwerken dan het andere. De informatie loopt door zenuwen en door training kan 
verwerking worden geoptimaliseerd.  
 
4) Volhoudtijd 
Wat voor capaciteit geldt, geldt ook voor de volhoudtijd. De ene persoon kan een bepaalde 
informatiestroom langer verduren dan de ander en dit is ook te trainen.  
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Dit model is handig als analyse voor informatieverwerking maar niet altijd praktisch 
toepasbaar voor mentale belasting, omdat dit kwalitatief lastig te bepalen is.  
 
 
 
 
Feedback 
 
Om mentale last te minimaliseren heeft de gebruiker terugkoppeling nodig, oftewel feedback. 
Zonder feedback ontstaat er onzekerheid of de voorgaande actie het juiste effect heeft gehad. 
In een magazijn bijvoorbeeld moet een medewerker bij het zoeken van de locatie, bij elk 
nieuw locatienummer een bevestiging krijgen dat hij/zij de goede richting in gaat. Negatieve 
feedback kan duidelijk maken dat hij/zij de verkeerde gang in is gegaan. Zonder feedback kan 
de medewerker echter verdwalen en vele fouten maken.  
Het is echter ook mogelijk dat er teveel feedback wordt gegeven. Dit is het geval als een 
standaardactie feedback krijgt waardoor tijd verspild wordt.  
 
In het magazijn is zoals gezegd feedback nodig. Dit gaat hier in de vorm van visuele tekst. Als 
een medewerker gang ‘L’ in wordt gewezen moet bij het verder zoeken duidelijk worden dat 
hij/zij zich daadwerkelijk in gang L bevindt. 
 
Onderzoek naar mentale werkbelasting wordt in 3 groepen verdeeld: 

- voorspelling van mentale belasting  
- schatting van mentale belasting opgelegd door apparatuur/uitrusting 
- schatting van mentale belasting ervaren door de werknemer 

 
Het verschil tussen de tweede en derde groep is dat schatting naar MWL* door apparatuur 
leidt tot optimalisatie van het systeem, terwijl schatting naar MWL bij werknemer leidt tot 
keuzes betreffende training voor een werknemer of keuze voor een andere. 
Mentale werkbelasting wordt bepaald door de verhouding tussen 2 factoren, namelijk de 
aanwezige hulpmiddelen en taakvereisten, ofwel vraag en aanbod.  
 
 
Meten van meting werkbelasting 
 
Het meten van mentale werkbelasting kan op verschillende manieren, namelijk: 
 

- onderzoek naar primaire taak prestaties 
Het zou handig zijn om een bepaalde index te creëren waarmee mentale werkbelasting 
voor de primaire taak, oftewel de hoofdtaak, kan worden aangegeven. Deze zou 5 criteria 
moeten hebben: 
1. gevoelig voor veranderingen in moeilijkheid of aanwezige hulpmiddelen (resources) 
2. moet oorzaak voor variatie in MWL kunnen geven 
3. moet selectief zijn, dus niet gevoelig voor emotionele stress die niet gerelateerd is aan 

de werktaak 
4. bepalen van de index mag de primaire taak niet verstoren 
5. het moet een voldoende bandbreedte en gevoeligheid hebben 
 
- onderzoek naar secundaire taak prestaties 
Naarmate de werkdruk voor de primaire taak toeneemt, zullen ook secundaire taken 
afnemen in kwaliteit. Een voorbeeld van een meting is door proefpersonen een primaire 
taak uit te laten voeren terwijl ze een bepaald ritme moeten tappen met hun voeten. 
Naarmate de druk voor de primaire taak toeneemt, zal het ritme meer variabel worden. 
 

 
 
* MWL = Mental Working Load  



Bacheloropdracht JEKA Holding BV – Logistieke bewegwijzering 55

- fysiologische metingen 
Als de WML toeneemt, is dit ook merkbaar aan het lichaam van de werknemer: 

- de pupil diamater neemt toe  
- de hartslagvariabiliteit neemt af 
- oogbewegingen & kijktijd per locatie verschilt en kan de oorzaak aangeven 
  waar de WML vandaan komt 

Voordeel van het meten van fysiologische maten is dat het niet storend en continu is. 
Nadeel is echter dat het lastig kan zijn de waardes te meten, de meetwaardes 
storinggevoelig zijn en een indirecte maat zijn voor de MWL omdat er meerdere factoren 
invloed hebben op de meetwaarden 
 
- subjectieve metingen 
Bij subjectieve metingen kan een beeld worden gevormd van de mentale werkbelasting 
met behulp van vragenlijsten. Dit leidt tot scores voor de gehele WML of scores voor losse 
punten (multidimensionaal). De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als 
tijddruk, mentale inspanning, stress of fysieke eisen. 
Voordeel van deze methoden is dat het niet interfereert met de uitvoering van de primaire 
taak. Nadeel is dat de vragenlijst een onzekerheid mee brengt door de medewerker. Als 
een medewerker het werk simpelweg niet leuk vind of blij is eindelijk te kunnen klagen, 
kan de MWL hoger worden geschat dan het daadwerkelijk is.  

 
 
Symptomen van mentale vermoeiing kunnen verschillend zijn. Het kan zowel uit subjectieve 
uitspraken bestaan, als resultaten van output die iemand levert.  
Bij mentale vermoeiing: 

- nemen kwantiteit en kwaliteit van het resultaat dat iemand moet leveren af 
- neemt het aantal taken dat tegelijk uitgevoerd moet kunnen worden 
- nemen fouten en onzekerheden toe 
- zijn er schommelingen in regelmaat van het waarnemen en handelen.  

 
De verschillende meetmethodes geven bij eenzelfde taak met WML niet altijd hetzelfde 
resultaat. Vooral de subjectieve vragen kunnen een ander beeld geven dan gemeten is. Mem 
moet ook niet vergeten dat een te lage MWL slecht is voor de taakuitvoering. Dit is vooral het 
geval bij taken waarbij lang ergens op gelet moet worden.  
Dit is ook het geval bij order picking in een magazijn. Taken als het zoeken van een locatie en 
het in dozen stoppen van artikelen vereisen weinig mentale werkbelasting. Het kan echter zo 
zijn dat de werknemer de taken als eentonig en saai zal ervaren, waardoor subjectieve 
metingen zullen aantonen dat de taken mentaal wel degelijk belastend zijn. 
  
Mensen zullen tijdens werk een optimale werkbelasting proberen na te streven. Dit houdt in 
dat ze bij taken met een lage belasting op zoek gaan naar nieuwe taken, en bij taken met 
zware belasting de druk proberen te verspreiden. 
Mentale werkbelasting treedt dus op bij zowel te weinig druk als teveel. Verveling en stress 
kunnen ontstaan en zo de prestaties verminderen. Het is lastig om bij werk met herhalende 
taken, de werknemer gemotiveerd te houden. 
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Bijlage D – Formulieren magazijnbezoek 
 
Checklist magazijn 
 
 
 
Meenemen:   - meetlint 
   - geodriehoek 
   - camera 
 
 
 
Welke LB*-elementen zijn aanwezig? 
 

o Stellinglabels 
o Borden 
o Vloermarkering 
o Overig, nl: ....................................................................................................  

 
 
Hoe is de verlichting bij de stellingen? 
 

o Onderbelicht 
o Voldoende belichting 
o Overbelicht 

 
 
Welke kleuren spelen er bij de omgeving? 
   
  Stellingen: ..............................................................................................   
   
  Muren: ...................................................................................................  
   
  Vloer:.....................................................................................................  
   
  Pilaren: ..................................................................................................  
   
  Overig:...................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* LB = logistieke bewegwijzering (fysiek) 
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Stellinglabels: 
 
Schets:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtergrondkleur label:................................. 
Letterkleur: ................................................... 
Lettergrootte:........................................... cm. 
Lettertype: ....................................................  
Leesafstand: ..........................................meter 
Leeshoek: ............................................ graden 
 
Zijn de stellinglabels goed te lezen? 
 

o Altijd goed te lezen 
o Af en toe obstructies 
o Labels zijn niet te lezen vanaf picklocatie. 

 
Bevestiging: 
 

o Zelfklevend 
o Magnetisch 
o Labelhouder 
o Anders, nl: ...................................................................................................  

 
Positionering:   
 

o Op liggers 
o Op staanders 
o Anders, nl: ...................................................................................................  

 
Informatie (opzet locatie): 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
Check digit 

o Barcode 
o Pijl 
o Fabrikant 
o Overig, nl:…………… 

 
Aantekeningen: ...................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
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Borden: 
 
Schets:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtergrondkleur bord: ................................. 
Letterkleur: ................................................... 
Leesafstand: ..........................................meter 
Leeshoek: ............................................ graden 
Lettergrootte:........................................... cm. 
Lettertype: ....................................................  
 
Positionering:   

o Hangend aan plafond 
o Hangend aan zijkant stelling 
o Anders, nl: ...................................................................................................  

 
 
Zijn de borden goed te lezen? 
 

o Altijd goed te lezen 
o Af en toe obstructies 
o Borden zijn niet te lezen vanaf picklocatie. 

 
 
Informatie (opzet locatie): 
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 

o Check digit 
o Barcode 
o Pijl 
o Fabrikant 
o Overig, nl: ....................................................................................................  

 
 
Aantekeningen: ...................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
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Vloermarkering: 
 
Schets:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge afstand: ................................. cm. 
Achtergrondkleur vloermarkering: ................  
Letterkleur: ................................................... 
Leesafstand: ..........................................meter 
Leeshoek: ............................................ graden 
 
Is de vloermarkering goed te lezen? 
 

o Altijd goed te lezen 
o Af en toe obstructies 
o Vloermarkering is niet te lezen vanaf picklocatie. 

 
 
Informatie (opzet locatie): 
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 

o Check digit 
o Barcode 
o Pijl 
o Fabrikant 
o Overig, nl: ....................................................................................................  

 
 
 
Aantekeningen: ...................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
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Observatieformulier order picking 
 
 
 
Meenemen:   - stopwatch/timer 
  - camera 
 
 
Taken: 
 

1) Orderlijst ontvangen 
 
2) Orderlijst lezen 

 
3) LB zoeken 

 
4) LB: hangbord lezen 

 
5) LB: vloermarkering lezen 

 
6) LB: label lezen 

 
7) Lopend zoeken (LB lezend) 

 
8) Lopen (zonder LB lezend) 

 
9) Product pakken 

 
10) Product terug leggen 

 
11) Product in bak leggen 

 
12) Barcode scannen 

 
13) Einde order (bak versturen) 

 
 
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
Wat is de picktijd? 
 
Pick 1: ................... min 
Pick 2: ................... min 
Pick 3: ................... min 
Pick 4: ................... min 
Pick 5: ................... min 
Pick 6: ................... min 
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Enquête hoofd magazijn 
 
 
Algemeen: 
 
 
  Hoeveel picklocaties heeft het magazijn? 
 
  ............................................  
 
 
  Wat is het oppervlakte van het magazijn? 
 
 ........................................ m2 

 
 
  Hoeveel werknemers zijn er (gemiddeld) in het magazijn werkzaam als 
  orderverzamelaar? 
 
  ............................................  
 
 
 Wat is het gemiddelde aantal picks per uur/minuut? 
 
  ............................................  
 
 
Logistieke bewegwijzering (LB): 
 
 
  Wanneer is de logistieke bewegwijzering ingevoerd? 
 
  ............................................  
 
 
  Wat was de reden voor invoering van de LB? 
 
  ...................................................................................................................  
 
 
  Heeft invoering van de LB effect gehad op de efficiëntie binnen het 
  magazijn?  
 
  ...................................................................................................................  
 
 
 Heeft u suggesties voor verbetering van de LB?  
 
  ...................................................................................................................  
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Enquête medewerker 
 
 
Hoe ervaart u het orderverzamelen mentaal? 
 

o Geestdodend 
 

o Geen mentale last 
 

o Mentaal zware belasting 
 

o Overig: ........................................................................................................  
 
 
 
Wat vind u van de LB*? 
 

o Onduidelijk, want: .........................................................................................  
 

o Neutraal 
 

o Duidelijk, want:.............................................................................................  
 
 
 
Heeft u suggesties voor verbetering van de LB?  
 
.............................................................................................................................   
 
.............................................................................................................................   
 
.............................................................................................................................   
 
.............................................................................................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* LB = logistieke bewegwijzering (fysiek) 
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Bijlage E – samenvattingen praktijkbezoeken 
 
Magazijn: Sorbo (27-04-2006) 
 
Gesproken met: Peter Ditters, Proces & Facility Manager Nedac Sorbo BV 
 
Sorbo is bezocht samen met Rik Gerrits om te bepalen of JEKA Sorbo zou kunnen helpen met 
het voorzien van logistieke bewegwijzering in het magazijn.  
Sorbo is ene bedrijf dat buiten schoonmaakmiddelen een zeer uitgebreid assortiment heeft. 
Dit bestaat uit allerlei producten zoals dierenvoeding, speelgoed, kaarten, praktisch alles dat 
men tegen zou kunnen komen bij de Blokker. 
Het bleek dat er een groot geautomatiseerd systeem was dat alle producten in het magazijn 
naar de goede picklocatie begeleidt. Dit werd gedaan met grote kranen die robotgestuurd 
waren.  
 
Naar aanleiding van het bezoek is besloten te kijken wat de case van Sorbo zou kunnen 
betekenen voor het onderzoek. Hiervoor zou contact op worden genomen met de heer Jansen 
van Sorbo, om vervolgens een afspraak te maken voor een vervolgbezoek waarbij 
bijvoorbeeld observaties gedaan konden worden. 
Helaas is het niet gekomen tot een afspraak aangezien een vervolgafspraak te laat zou komen 
in het onderzoek om een nuttige waarde toe te voegen. 
 
Op de volgende pagina volgt een brief aan de heer Jansen waarin de intenties voor het 
onderzoek staan: 
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Geachte heer Janssen, 
 
Onlangs heb ik uw magazijn in Duiven bezocht (27 april), waar ik als gast was meegegaan 
met Rik Gerrits namens JEKA en een rondleiding kreeg van Peter Ditters. 
Ik was meegegaan omdat ik namens JEKA een onafhankelijk onderzoek doe naar logistieke 
bewegwijzering, in het bijzonder de ergonomische kant. Met dit onderzoek probeer ik mijn 
bachelor Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente af te ronden. 
Ik was erg onder de indruk van het systeem waarmee de orders verzameld worden. Dat Sorbo 
zoveel verschillende producten levert en zo een groot magazijn heeft, had ik nooit geweten.  
 
 
Expeditie 
 
Tijdens de rondleiding kwamen we langs de expeditie waar goederen in- en uitgeladen 
worden. Ik begreep dat jullie van plan zijn dit deel van het magazijn anders in te delen of een 
deel te verplaatsen. Omdat er nog geen duidelijke structuur zit in de plaatsing van de pallets, 
zou een nieuwe indeling de tijd kunnen verkorten van het laden en lossen.  
Het leek me daarom interessant om te kijken of ik met JEKA een advies kan leveren voor een 
nieuwe indeling mét logistieke bewegwijzering.  
Omdat circa 30% van de tijd gaat zitten in het zoeken naar de juiste locatie om pallets weg te 
zetten of te halen, zou een efficiënte bewegwijzering veel tijd en geld kunnen besparen. 
Daarnaast zal het voor werknemers prettiger zijn om te werken in een omgeving met meer 
overzicht. 
 
Voor mijn bacheloropdracht doe ik onder ander literatuuronderzoek en gebruiksonderzoek. Ik 
probeer te onderzoeken welke factoren er spelen bij het zien en begrijpen van logistieke 
bewegwijzering. Hierbij kijk ik naar lay-out, mentale belasting en andere onderwerpen.  
Het zou erg interessant zijn om te zien wat een verschil het zou maken, als het 
expeditiegebied een metamorfose zou ondergaan met bewegwijzering. 
 
 
Voorbeeld 
 
Om een idee te geven van hoe bewegwijzering een overzichtelijker geheel kan maken, heb ik 
een paar foto’s van uw magazijn gemaakt en daar de bewegwijzering in ‘opgehangen’. Het 
verschil is te zien op de twee foto’s op de volgende pagina.  
De nummering is niet zoals een goede indeling zou zijn, maar ik hoop dat u een beetje een 
beeld krijgt van hoe het geheel er uit zou kunnen zien. 
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Indeling 
 
Mocht het expeditiegebied opnieuw worden ingedeeld, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen met 
gelijke rijen waar medewerkers beter kunnen manoeuvreren en er een logischere routering is 
naar de juiste locatie. Een voorbeeld is in onderstaande scan te zien, waarbij de rijen zo zijn 
ingericht dat rechtstreeks de docking deuren uitgereden kan worden.  
 
De opzet in onderstaand figuur geeft misschien niet het meest efficiënte voorbeeld, maar het 
laat wel zien dat een nieuwe indeling een beter overzicht kan geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u andere plannen hebben betreffende de indeling, dan kan JEKA wel de expeditie 
voorzien van een handig bewegwijzeringsysteem. Dit maakt het uiteraard voor de 
werknemers makkelijker om de juiste locatie te vinden bij het af- en aanvoeren van 
producten.  
Voor een nieuwe logistieke bewegwijzering moet eerst een beeld gevormd worden over de 
stromingen van goederen binnen de expeditie. Duidelijk moet dan worden waar welke 
goederen geplaatst en weggehaald worden.  
Het zou dan ook handig zijn om te observeren hoe alles in praktijk wordt weggezet en 
gehaald.  
  Als het systeem daarachter duidelijk is kan er een opzet gemaakt worden voor de 
meest efficiënte bewegwijzering. 
 
Ik hoop u met dit verhaal een advies te geven betreffende een nieuwe indeling voor de 
expeditie.  
Een nieuwe indeling met logistieke bewegwijzering zal het afhandelen van distributie kunnen 
versnellen. Daarnaast kan het de belasting voor de werknemers verlagen door minder meters 
af te leggen en meer overzicht te creëren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Pijpstra 
 
Ronald Pijpstra      Rik Gerrits 
E-mail: r.pijpstra@student.utwente.nl     E-mail: rik.gerrits@jeka.nl 
Tel: 06-16330155      Tel: 024-3523520 
        http://www.jeka.nl  

mailto:r.pijpstra@student.utwente.nl
mailto:rik.gerrits@jeka.nl
http://www.jeka.nl
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Sorbo magazijn inrichting expeditie 
 
 
 
Doelstelling: 
 
1) Aanbieden informatie 
 
Het is de bedoeling Sorbo te informeren over de oplossing(en) die gevonden kunnen worden 
voor inrichting van de expeditie. Hierbij kan een globale indeling worden opgezet en een 
bewegwijzeringsysteem worden toegepast.  
Aanbieden van deze informatie kan met behulp van visuele informatie en kan eventueel 
worden ondersteund met achtergrondinformatie.  
De visuele informatie kan bestaan uit bewerkte foto’s of plattegronden. Achtergrondinformatie 
kan bestaan uit resultaten van toepassing van de logistieke bewegwijzering in andere 
magazijnen. 
 
 
2) Gebied inrichten 
 
Er wordt een indeling gemaakt waarmee Sorbo akkoord gaat, en de JEKA bewegwijzering 
wordt ingevoerd. Hierbij kan informatie worden verschaft betreffende het verschil in efficiëntie 
bij de expeditie na invoering. 
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Magazijn: Hartman (12-05-2006) 
 
 
 
 
 
Hartman is een bedrijf dat tuinmeubelen levert, zoals tafels 
en stoelen. In Enschede staat een magazijn waar zowel 
opgeslagen wordt als een stukje productie zit. 
Het magazijn is ongeveer 7000m2 groot en heeft 266 
picklocaties. De picklocaties bestaan uit compleet verrijdbare 
stellingen. Het aantal medewerkers dat bezig is, is erg 
variabel en ligt tussen de 1 en 8 mensen.  
Kleuren die in de omgeving spelen zijn blauw van de 
stellingen en grijs van muren en grond. De verlichting is 
voldoende. Hienaast is een foto te zien van een gang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van bewegwijzering is nauwelijks sprake. Omdat het magazijn niet zo groot is, zijn de locaties 
ongeveer bekend bij de medewerkers die goederen wegzetten en ophalen. De locaties worden 
met vloermarkering aangegeven. Dit bestaat uit stickers die op de grond zijn geplakt met 
handgeschreven locatienummers. Omdat er met vorkheftrucks wordt rondgereden, raken 
deze stickers snel beschadigd, waardoor ze snel onleesbaar worden. Een voorbeeld van een 
stickers is op onderstaande foto te zien: 
 
De benummering zelf is redelijk simpel. Twee letters 
voor hal en rij, 2 cijfers voor locatieaanduiding.  
Door de beschadigingen en zelfgeschreven teksten zijn 
de stickers erg lastig te lezen.  
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Magazijn: Vredestein (13-06-2006) 
 
Gesproken met: Wim Bolk, hoofd magazijn Vredestein 
te Enschede 
 
Het magazijn van Vredestein te Enschede heeft ongeveer 3400 locaties waar banden staan 
voor personenauto’s en landbouwvoertuigen. Het totale oppervlakte van het magazijn 
bedraagt ongeveer 80.000 m2, en hier werken ongeveer 50 medewerkers die met 
vorkheftrucks stellingen met pallets geheel wegzetten en ophalen.  
De banden die worden opgeslagen komen direct van productie en worden gedistribueerd 
binnen de Benelux. In Europa zijn in totaal ongeveer 8 magazijnen.  
 
In het magazijn zijn weinig LB elementen aanwezig. Er zijn vloermarkeringen die met gele 
verf zijn gezet. Door stof en beschadiging is het echter lastig te lezen. 
Er spelen weinig kleuren in het magazijn. De muren en grond zijn grijs. Verder staan er veel 
rijen met opgestapelde zwarte banden. De verlichting is aan de lage kant. Al met al is er dus 
weinig sprake van kleurencontrast.  
Het magazijn is ingedeeld in rijen en gangen, met even nummers oneven nummers links en 
even nummers rechts. 
Elke stelling bevat een zelfklevende witte sticker. Hierop staat een barcode met daaronder het 
artikelnummer. Door beschadiging zijn ook deze niet altijd goed leesbaar. Oorzaak is dat in 
het magazijn met zwaar materiaal wordt gewerkt. 
 
Er is geen sprake van hangborden. Dit komt door de aanwezigheid van een sprinklersysteem. 
Omdat hangborden de waterstralen zouden kunnen hinderen, zouden ze te laag moeten 
komen te hangen om praktisch gebruikt te kunnen worden. Er zijn ook geen pilaren of vaste 
stellingen aanwezig die de plaatsing van borden mogelijk kunnen maken. Op bepaalde muren 
zijn wel gele A3 vellen papier opgehangen met een rij nummer in zwarte letters. 
Vredestein heeft in de jaren ’90 bewegwijzering aangeschaft van JEKA, maar dit is alleen in 
één deel van het magazijn opgehangen. Dit is gedaan toen een nieuw deel voor het magazijn 
werd opgekocht en Vredestein heeft het zelf geplaatst. Volgens de heer Bolk maakt het 
waarschijnlijk weinig verschil of er wel of geen bewegwijzering aanwezig is, aangezien de 
medewerkers vaak wel weten waar een bepaalde locatie is.  
 
Het werk dat de medewerkers uitvoeren is zoals gezegd het ophalen en wegzetten van 
stellingen met banden. Omdat dit met behulp van vorkheftrucks gebeurt kon ik zelf geen 
order pick mee volgen. Van mentale belasting is volgens de heer Bolk geen sprake, wel van 
fysieke belasting, aangezien het zwaar werk is met zware banden. 
 
Omdat het lastig is een semi-permanente bewegwijzering te plaatsen, is de heer Bolk 
geïnteresseerd in een praktische oplossing. Stickers beschadigen te snel en hangborden 
kunnen niet overal opgehangen worden.  
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Magazijn: KLM Kwintet (15-06-2006) 
 
Gesproken met: Douwe Baas, Warehouse Manager KLM Kwintet 
te Enschede 
 
KLM Kwintet is een bedrijf dat werkkleding levert voor verschillende sectoren, zoals industrie, 
dienstverlening en de zorg.  
Het magazijn dat ik bezocht heb ligt in Enschede en levert onder andere aan de Benelux. Het 
heeft totaal 82400 picklocaties en heeft een totaal magazijnoppervlak van 5500 m2 waar 
ongeveer 13 werknemers werkzaam zijn. Deze orderverzamelaars werken met behulp van 
karren die wel in de gangpaden passen, maar niet in de rijen. Tussen de rijen wordt alles met 
de hand gepakt en naar de kar in de gang gebracht. Het deel waar gepickt wordt bestaat uit 
legbordstellingen. 
 
Er is genoeg kleur aanwezig in het magazijn. Er is sprake van wit, blauw, geel en grijs. De 
verlichting is in het aglemeen voldoende. 
Het magazijn bestaat uit een bulkgedeelte en een pickgedeelte. Beide zijn voorzien van 
logistieke bewegwijzering. Deze is een ingevoerd door IPEX toen het magazijn voorzien werd 
van een WMS-systeem met scanners. De bewegwijzering bestaat uit stellinglabels, voor zowel 
rijnummers als picklocaties. Dit is in onderstaande foto’s te zien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De opzet voor de locatienummering is als volgt (zie figuur):  
A: magazijngdeel 
01: gangnummer 
17: rijnummer 
C: hoogte, waarbij A het hoogst is 
1: plaatsing in looprichting 
 
Het label bestaat uit eerst en barcode, gevolgd door het locatienummer, waarin geen sprake 
is van scheiding tussen chunks.  
  Volgens de heer Bolk heeft invoering van logistieke bewegwijzering niet perse het picken 
efficiënter gemaakt, omdat de werknemers meestal in een bepaald gebied werken, waardoor 
ze locaties snel weten te vinden. Ik vermoed dan ook dat de rol van bewegwijzering in dit 
magazijn minder ligt bij het leiden naar de goede locatie, maar meer als aanduiding van de 
juiste locatie. 
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Magazijn: Boeing (12-07-2006) 
 
Gesproken met: Ronald Barbé, Supervisor magazijn Boeing Schiphol 
 
Op Schiphol bevindt zich een magazijn van Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. In dit 
magazijn worden ongeveer 42.000 onderdelen opgeslagen voor bepaalde vliegtuigmodellen. 
Er zijn 15 medewerkers werkzaam die met de hand verzamelen vanuit verschillende soorten 
stellingen.  
Op een deel van het magazijn worden goederen op de vloer geplaatst dat is afgezet met 
vloermarkering. In andere delen zijn draagarmstellingen en hoogbouwstellingen. De 
aanwezige vloermarkering is afkomstig van JEKA. Het bestaat uit stippen, t-splitsingen en 
hoekafzettingen. Er zijn ook locatienummers aanwezig met barcode, hoewel de barcodes niet 
gebruikt worden. Met stippen worden looproutes aangegeven evenals routes naar de 
nooduitgang en de dichtstbijzijnde brandslang.  
 
De belichting in het magazijn is prima en er is genoeg kleur aanwezig, grijs, oranje, blauw, 
geel, groen een rood om en paar te noemen. 
Ook hier bestaan de locatienummers uit een gangnummer (3 cijfers), gevolgd door 3 cijfers 
die hoogte en plaatsing aangeven. Bij de hoogbouwstellingen wordt het nog gevolgd door een 
letter dat aangeeft in welk bakje het product aanwezig is.
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Magazijn: Canon (13-07-2006) 
 
Gesproken met: Michel Sieraad, Hoofd magazijn Canon 
 
Het magazijn van Canon bevindt zich eveneens op Schiphol. Hier worden onderdelen 
opgeslagen die later verstuurd worden binnen Europa. Een heeft een totale oppervlakte van 
ongeveer 22.000m2 en er zijn zo’n 70 tot 80 werknemers werkzaam. In 2004 is het magazijn 
overgegaan op smalle gangpaden waar order pickers inrijden.  
In totaal bevinden zich in het magazijn 205.741 locaties.  
 
Het magazijn bestaat uit verschillende delen, elk met zijn eigen bewegwijzering. Alle 
bewegwijzering is geleverd door JEKA. Het gaat hier om hangborden, stellingborden en labels. 
Verder is er ook sprake van een stukje vloermarkering hier en daar, maar deze wordt niet 
echt gebruikt en is bijna weggesleten. Dit omdat alle producten in stellingen staan en 
vloermarkering niet perse nodig is. Alleen bij de expeditie staan er op de grond velden 
gemarkeerd om aan te geven waar de pallets horen te staan met een barcode. 
 
Er is sprake van een vrij locatie systeem, en de foutenmarge ligt rond de 0,3%. De meest 
voorkomende fout die wordt gemaakt ligt aan het aantal producten dat gepakt wordt, en dus 
niet het verkeerde.  
 
De locatienummering bestaat 5 cijfers die kast, hoogte, looprichting en eventueel bakje 
aanwijzen.
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Magazijn: Yamaha (13-07-2006) 
 
Gesproken met: Titus Vermeulen, Manager Planning & 
Development Yamaha Motors 
 
 
Op Schiphol bevindt zich tevens het magazijn van Yamaha Motors, dat motoronderdelen levert 
aan ongeveer 10 duizend dealers binnen Europa. Dit magazijn heeft een oppervlakte van 
ongeveer 35 duizend m2 waar 2 ploegen van 60 mensen werkzaam zijn.  
In het Yamaha magazijn wordt order picking voor een groot deel uitgevoerd mbv pick-to-light, 
maar er is ook een deel waar logistieke bewegwijzering de weg wijst naar de juiste locatie.  
De locatienummering bij het deel waar sprake is van LB is redelijk complex.  
Hieronder is een label te zien bij het pick-to-light gedeelte. Het label bestaat uit eerst 2 
chunks die kleingedrukt zijn. Dit is waarschijnlijk zo omdat de bakken in het gebied waar 
gepickt wordt allemaal deze begin chunks hebben. Hierna volgen 3 chunks bestaande uit 
totaal 6 karakters die kastdeel, hoogte en plaatsing aangeven. 
In het gedeelte waar geen pick-to-light wordt gebruikt, hangen aan de zijkanten van de 
kasten witte borden die gangnummers aangeven. Deze borden zijn geleverd door een extern 
bedrijf. 
Vervolgens heeft elke stelling zelfgemaakte labels met lange locatienummers. Deze nummers 
bestaan uit wel 11 zwarte karakters op een witte achtergrond, met streepjes als 
scheidingstekens. De labels zijn overigens ook redelijk lastig te lezen met een hoogte van 
ongeveer 2 centimeter.  
Op de laagste stelling zitten labels die het mogelijk maken artikelen op hoogte te scannen 
vanaf de grond. Deze labels bestaan uit een barcode, een plaatje dat aangeeft over welke 
hoogte het gaat en dan het locatienummer, bestaande uit 3 kleine en 3 grote chunks.
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Magazijn: Ikea (28-07-2006)  
 
 
Buiten magazijnen voor enkel medewerkers, is er ook sprake 
van magazijnen zoals die van Ikea, waar ‘normale mensen’, 
ofwel ‘novice users’ producten moeten kunnen vinden . Als 
men winkelt bij de Ikea en een product wil kopen dat in het magazijn staat, moet diegene een 
nummer van de desbetreffende locatie noteren. 
Dit nummer wordt vervolgens in het magazijn teruggezocht. Hierbij worden rode borden met 
witte letters gebruikt, een contrast dat minder lijkt op te vallen dan geel/zwart.  
Mensen die weinig of geen ervaring hebben met magazijnwerk zouden hier hun product snel 
moeten kunnen terugvinden. Toch is de locatienummering best onduidelijk. De nummers 
bestaan uit 3 chunks van 3 cijfers, gescheiden door een punt. Ze worden weergegeven op een 
wit label met witte letters op een zwart vlak. Op het label staan niet alleen het nummer, maar 
ook beschrijving, materiaal, prijs, barcode en de naam Ikea. Voor een magazijnmedewerker 
zou al deze informatie overbodig zijn, maar voor een klant die slechts enkele producten uit 
het magazijn haalt is het belangrijk dat hij/zij zeker weet dat de goede locatie met het juiste 
product is bereikt. 
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Bijlage F – Kleurcontrasten 
 
Lichtgolven worden in het oog opgevangen en als een kleur met helderheid waargenomen.  
De mens kan kleuren waarnemen binnen een gebied van 380 en 720 nm (violet-rood).  
Als prikkels met verschillende frequenties gelijktijdig worden aangeboden, kan men 120 tot 
160 kleuren onderscheiden. Als het echter om het discrimineren van losse kleuren gaat, wordt 
dit beperkt tot 10-14.  
Beperking van het aantal kleuren zorgt er dus voor dat ze beter herkend worden en dit kan 
efficiënt werken bij bijvoorbeeld bewegwijzering.  
 
Onderscheiden van verschillende kleuren wordt mogelijk gemaakt dankzij contrast.  
Dit kan door: 
 

Kleur tegen kleur contrast 
Contrast door kleuren met hun grootste zuiverheid tegen 
elkaar aan te zetten. Zoals het grootste licht - donker 
contrast ontstaat tussen zwart en wit, ontstaat het grootste 
kleurcontrast door de primaire kleuren, bijvoorbeeld rood, 
geel en blauw, of cyaan, magenta en geel. 

 
Licht-donker contrast 
 
Het licht-donker contrast kan ontstaan tussen twee kleuren, 
bijvoorbeeld geel en paars, maar ook tussen verschillende 
nuances (of tonen) van één kleur. 

 
Warm-koud contrast 
 
Het warm-koud contrast heeft te maken de plaats van 
kleuren in de kleurencirkel. In de buurt van blauw geven 
kleuren een koudere indruk dan rond het rood. In het figuur 
hiernaast is te zien dat een kleur bij rood een warmere 
indruk maakt dan bij blauw: 
 
 
 
 
Complementair contrast 
 
Het sterkste kleurcontrast bestaat tussen de 
complementaire kleuren, tussen rood en groen, geel en 
paars, blauw en oranje. Deze kleuren staan tegenover 
elkaar in de kleurencirkel.  
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Simultaancontrast 
 
Met het simultaancontrast wordt bedoeld, dat als een bepaalde kleur sterk 
aanwezig is, de complementaire kleur ervan als een nabeeld altijd naar voren 
komt. Als men bijvoorbeeld lang naar de figuren hieronder kijkt, zal als daarna weg 
wordt gekeken, de complementaire kleur gezien worden. Bij rood is dus groen te 
zien, en bij paars is het geel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kwaliteitscontrast 
 
Het kwaliteitscontrast is het contrast tussen heldere en 
troebele kleuren. Dit is hiernaast te zien bij een blok zuiver 
magenta in het midden en minder fel, grijsachtig magenta 
eromheen. 

 
 
 
 

Kwantiteitscontrast 
Het kwantiteitscontrast wil zeggen dat een bepaalde kleur 
meer afsteekt omdat het meer aanwezig is dan een andere 
kleur, zoals hiernaast oranje meer aanwezig is dan grijs: 
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Bijlage G – Procedure praktijktest 
 
Procedure 
 
Als er proefpersonen zijn gevonden die getest worden, zullen ze een procedure volgen waarbij 
ze locatienummers aanwijzen op een scherm met behulp van een laserpointer. 
De hele test zal dan als volgt verlopen (tijden zijn geschat): 
 
00:00 – 01:00 De proefpersoon wordt uitleg gegeven over onderzoek en testprocedure 
01:00 – 03:00 De proefpersoon (PP) gaat zitten en zoekt een aantal locatienummers op 
  een wit scherm om de locatieopzet door te krijgen. Dit zal ervoor zorgen 
  dat verschillen tussen de twee LB-en minder veroorzaakt 
  worden door het leereffect. 
03:00 – 06:00 De PP krijgt op het scherm foto’s te zien van magazijnstellingen 
  met locatienummering. In het midden van het beeld wordt het 
  locatienummer getoond dat gezocht moet worden. Als de PP de juiste 
  locatie gevonden heeft wijst hij/zij dit aan met een laserpointer.  
  Dit doet hij/zij voor 10 locatienummers. Hierbij wordt de tijd gemeten van  
  het moment dat het locatienummer getoond wordt tot het moment dat de 
  juiste locatie aangewezen wordt. 
06:00 – 09:00  De PP doet dit weer voor een andere LB. Vijf van tien 
  proefpersonen die een variant testen zullen beginnen met de originele 
  JEKA bewegwijzering gevolgd door de variant, en vijf zullen dit andersom 
  doen. Zo kan later gekeken worden of het leereffect niet alsnog een rol 
  gespeeld heeft. Als alle proefpersonen namelijk eerst de JEKA 
  bewegwijzering te zien krijgen, zal het misschien zo kunnen zijn  
  dat door het leereffect het vinden van locaties bij de variant sneller gaat. 
09:00 – 10:00  PP wordt gevraagd welke LB prettiger is om te lezen. Vervolgens wordt hij 
  vriendelijk bedankt voor zijn tijd. 
 
 
Per proefpersoon moet ongeveer 10 minuten tijd worden gereserveerd zodat alles goed 
verloopt. Met 50 proefpersonen komt dit op 500 minuten, oftewel 8:20 uur. Het is beter dit 
over 2 dagen te spreiden, zodat er meer tijd is voor het vinden van proefpersonen. 
 
Benodigdheden 
 
Voor elke test zullen de volgende dingen aanwezig moeten zijn: 

1. Stopwatch 
2. Laptop  
3. Beamer 
4. Laserpointer 

 
11.7 Uitleg aan proefpersoon 
De proefpersoon wordt het volgende verteld: 
 

1. De test is voor onderzoek voor de bacheloropdracht industrieel ontwerpen. 
2. De test is voor het bedrijf JEKA en betreft bewegwijzering in magazijnen. 
3. De test zal ongeveer 10 minuten duren. 
4. U zult een op een beamer magazijnstellingen te zien krijgen met locatienummers. Het 

is de bedoeling dat u met behulp van de laserpointer zo snel mogelijk de locatie 
aanwijst van een locatienummer dat rechtsonder in beeld zal verschijnen. Eerst zult u 
oefenen om de locatieopzet door te krijgen. Vervolgens zult u 10 locaties getoond 
krijgen van een logistieke bewegwijzering en daarna 10 locaties van een variant 
hierop. 
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Bijlage H – Afbeeldingen praktijktest 
 
0: standaardopzet 
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1: geel/zwart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: blauw/wit 
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3: rood/wit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: streepjes 
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5: kaders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6: tekens 
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Bijlage I – Resultaten proefpersonen praktijktest 
 

Blauwwit PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 

Gem. 
JEKA 
/variant 

Gem. 
Variant/ 
JEKA 

Gem.  
Totaal 

                      
JEKA gemiddelden: 665 434 336 339 256 272 266 363 314 425 406 328 367 
Blauwwit gemiddelden: 653 342 362 338 267 231 325 491 303 344 392 339 366 
Totale gemiddelden: 659 388 349 338,5 261,5 251,5 295,5 427 308,5 384,5 399 333 366 
              
              

Roodwit PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 

Gem. 
JEKA 
/variant 

Gem. 
Variant/ 
JEKA 

Gem.  
Totaal 

                   
JEKA gemiddelden: 369 405 204 516 351 321 257 308 436 314 369 327 348 
Roodwit gemiddelden: 459 287 209 453 315 410 261 348 520 275 345 363 354 
Totale gemiddelden: 414 346 206,5 484,5 333 365,5 259 328 478 294,5 357 345 351 
              
              

Roodwit PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 

Gem. 
JEKA 
/variant 

Gem. 
Variant/ 
JEKA 

Gem.  
Totaal 

                   
JEKA gemiddelden: 233 373 602 426 255 369 362 403 223 217 378 315 346 
Streepjes gemiddelden: 255 456 646 367 253 367 344 378 272 243 395 321 358 
Totale gemiddelden: 244 414,5 624 396,5 254 368 353 390,5 247,5 230 387 318 352 
              
              

Kaders PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 

Gem. 
JEKA 
/variant 

Gem. 
Variant/ 
JEKA 

Gem.  
Totaal 

                   
JEKA gemiddelden: 246 273 437 396 328 340 294 273 323 215 313 289 301 
Kaders gemiddelden: 253 302 413 504 300 381 315 327 478 222 350 345 347 
Totale gemiddelden: 249,5 287,5 425 450 314 360,5 304,5 300 400,5 218,5 331 317 324 
              
              

Tekens PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 

Gem. 
JEKA 
/variant 

Gem. 
Variant/ 
JEKA 

Gem.  
Totaal 

                   
JEKA gemiddelden: 244 165 209 310 371 326 252 261 308 224 267 274 271 
Tekens gemiddelden: 329 177 195 303 353 286 324 318 305 246 284 296 290 
Totale gemiddelden: 286,5 171 202 306,5 362 306 288 289,5 306,5 235 275 285 280 
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