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Samenvatting 

 
Het Europees Distributie Centrum (EDC) van Timberland in Enschede is verantwoordelijk voor het 
distribueren van voornamelijk schoenen (footwear) en kleding (apparel) van Timberland in Europa, 
Zuid-America en Afrika. De toevoer van goederen gebeurt voornamelijk per schip. Veel producten 
komen vanuit Azië via de haven van Rotterdam met een Containerschip naar Hengelo. De goederen 
hebben een lange levertijd en worden batchgewijs en deels op voorraad gemaakt, waardoor er in het 
EDC veel voorraad opgeslagen ligt. Deze voorraad ligt voornamelijk in 9 meter hoge stellingen. Op dit 
moment worden in het warehouse voor verschillende voorraadsoorten gebieden onderscheiden, 
waarin de producten op willekeurige plaatsen worden weggezet. Zo wordt bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt tussen footwear en apparel en retouren en receiving. 
 
Er spelen twee belangrijke problemen: ten eerste worden de plekken in het warehouse die dichtbij 
I/O liggen vaak bezet door dozen die langer dan gemiddeld liggen, terwijl op veraf gelegen plekken 
ook dozen terechtkomen die snel weer nodig zijn. Hierdoor worden de dozen niet op de meest 
efficiënte manier gepickt. Ten tweede zit het warehouse in de drukke seizoenen aan de grenzen van 
zijn capaciteit, waardoor het vullen van de stellingen langzaam gaat, veel congestie ontstaat en de 
truckers moeite hebben om alle gevraagde producten binnen de beperkte tijd op te halen. Wij stellen 
daarom de volgende hoofdvraag: 
 
Op welke manier dienen de stellingen te worden ingedeeld om met zo min mogelijk mankracht en 
kosten de piekbelasting aan te kunnen? 
 
Allereerst is de indelingsmethode onderzocht. Door de capaciteitsrestricties en efficiëntievoordelen 
lijkt het wenselijk op de huidige op klassen gebaseerde indelingsmethode van het warehouse te 
behouden. Ook lijkt het voordelig een klasse voor producten, die niet over de sorteemachine kunnen, 
te onderscheiden. Deze klassen krijgen hun plaats in het warehouse toebedeeld op basis van de 
gemiddelde omloopsnelheid. 
 
Als verdere verbetering zou gedacht kunnen worden aan een opdeling naar omloopsnelheid van de 
producten binnen een klasse, een ABC-opdeling. Om dit te onderzoeken hebben we een proef 
voorbereid met een aantal snel lopende producten, waarna we een verwachte opbrengst hebben 
uitgerekend. Daaruit bleek dat een ABC-opdeling binnen de grenzen van de huidige 
informatiesystemen niet rendabel is.  
 
Vervolgens hebben we een andere mogelijkheid gezocht om de gemiddelde rijtijd te verkorten. Dit is 
het kunstmatig vergroten van de omloopsnelheid op de gunstige locaties. Dit kan eenvoudig door bij 
het picken van een product, waarvan meerdere items in het warehouse aanwezig zijn, in eerste 
instantie het item op de meest gunstige locatie te kiezen.  
 
Invoering van de bovenstaande veranderingen bestaat hoofdzakelijk uit twee delen. Ten eerste 
krijgen een aantal voorraadsoorten een andere locatie. Dit gebeurt zoveel mogelijk door de oude 
locaties leeg te laten lopen door natuurlijk verloop. De laatste restjes worden tot slot opgeruimd. 
Locaties die snel nodig zijn voor een andere vooraadsoort krijgen prioriteit. Doel is om alle locaties 
voor het begin van het drukke kwartiel opgeruimd te hebben. 
 
Het tweede deel bestaat uit de veranderingen in het warehouse management systeem (wms). De 
nieuwe locatiestypes moeten in het wms worden ingevoerd en de prioriteiten van locaties kunnen 
worden aangepast.  
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Bij de invoering is een belangrijke rol weggelegd voor de inbound manager en de team-leads. Zij 
hebben de taak in de gaten te houden wanneer uren gemist kunnen worden om locaties op te 
ruimen en houden het tijdschema in de gaten, zodat alle producten voor het begin van de drukke tijd 
op hun plek liggen. 
 
Met het invoeren van de bovenstaande oplossingen zijn éénmalig kosten gemoeid van ongeveer 
€10.000, voornamelijk voor het verplaatsen van voorraden. Daarnaast blijven er kosten verbonden 
aan het sorteren van non-conveyable dozen bij receiving.  
 
De opbrengsten die worden verwacht bedragen ongeveer €77.000 per jaar en bestaan voornamelijk 
uit een besparing van loonkosten, omdat er minder meters hoeven te worden gemaakt om eenzelfde 
hoeveelheid producten door het warehouse te vervoeren. Daaruit kan worden geconcludeerd dat 
het zeer aan te bevelen is het voorgestelde pakket maatregelen uit te voeren.  
 
In de toekomst kan er vermoedelijk nog besparing worden bereikt door het integreren van het wms 
en het verkoopsysteem, waarmee het mogelijk kan worden om producten een plaats in het 
warehouse te geven op basis van de verwachte vraag. 
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een korte inleiding worden gegeven over het bedrijf Timberland (TBL) en 
de activiteiten die in het distributiecentrum in Enschede (EDC) worden uitgevoerd. Daarna 
volgt kort de aanleiding van dit onderzoek en de doelstellingen die daaruit voortvloeien. Tot 
slot wordt kort beschreven hoe het onderzoek is aangepakt.  
Als hulp bij het lezen is in bijlage 3 een lijst weergeven waarin een aantal gebruikte woorden 
wordt uitgelegd. 
 
1.1 Timberland wereldwijd 

Timberland is een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren 
en verkopen van schoenen, kleding en accessoires. De basis voor het bedrijf werd in 1952 
gelegd door Nathan Swartz in New England. Hij kocht een belang in de Abington Shoe 
Company, waarna hij zich toelegde op het verbeteren van de schoenen. In 1965 ontstond 
daaruit de eerste waterdichte leren schoen, die in 1973 werd opgevolgd door de Yellow Boot, 
die nog altijd beeldbepalend is voor Timberland. 
 
Sindsdien is het assortiment van Timberland flink uitgebreid. Behalve vele soorten schoenen, 
bij Timberland aangeduid als Footwear, zijn ook kleding (Apparel) en accessoires toegevoegd. 
De afgelopen jaren zijn ook een aantal overnames gedaan. Timberland kreeg daarmee onder 
meer beschikking over Smartwool sokken, Ipath skate-kleding en meer buitensport kleding en 
footwear.  
 
De afzetkanalen zijn uitgebreid en strekken zich uit over de hele wereld. In Noord-Amerika en 
Europa heeft het bedrijf eigen winkels. Daarnaast worden de producten via groothandels en 
distributors verspreid. De laatstgenoemde groep bestaat uit winkels en shop-in-shops, die 
over de hele wereld zijn verspreid.  
 
De productie vindt veelal in lage-lonen landen plaats. Timberland heeft verschillende 
leveranciers in onder meer China, India, Turkije en Vietnam. Daarvandaan worden de 
producten per containerschip naar één van de vier distributiecentra getransporteerd. Twee 
daarvan staan in de VS en bedienen de Noord-Amerikaanse markt. Het derde staat in Hong 
Kong en levert aan Azië. De afnemers in Europa, Latijns Amerika, Afrika en het Midden 
Oosten worden vanuit het distributiecentrum (DC) in Enschede beleverd.  
 
1.2 Het DC in Enschede 

De meeste containers komen via de Rotterdamse haven binnen in Nederland. Vervolgens 
wordt het merendeel overgeladen op een binnenvaartschip, dat ze naar Hengelo vervoert. 
Daarvandaan worden ze per vrachtauto naar Enschede vervoerd. Het streven is dat 90% per 
schip naar Enschede komt. De rest wordt met de vrachtauto uit Rotterdam of met het 
vliegtuig aangevoerd.  
 
In 2007 werden 13 miljoen producten via het EDC naar de klant verscheept. Daarvan was 34% 
kleding en 59% was footwear. De overige 7% bestond uit accessoires en 
schoenverzorgingsproducten.  
 
In het DC worden de containers doos voor doos uitgeladen bij de afdeling Receiving en op een 
pallet gezet. De truckers halen deze pallets op met een vorkheftruck en zetten de kartons een 
voor een in de 9 meter hoge stellingen. Zij gaan hierbij zelf mee met de pallet de hoogte in. Er 
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wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen stellingen voor Footwear en stellingen voor 
Apparel. Binnen die stellingen worden de dozen willekeurig neergezet.  
 
Ook het verwerken van retourzendingen gebeurt in het DC in Enschede. Deze producten 
worden uitgepakt, stuk voor stuk gecontroleerd en vervolgens in het warehouse opgeslagen 
of vernietigd. Dit is afhankelijk van de staat waarin het product zich bevindt. 
 
Als de producten verscheept moeten worden, halen de truckers de dozen met de juiste 
producten uit het warehouse. Het benodigde aantal wordt hier vervolgens uitgehaald en de 
producten worden per afnemer gesorteerd en verpakt. Eventueel vinden er nog tijdelijke 
opslag of Value Added Services (VAS) plaats, bijvoorbeeld prijskaartjes aan de producten 
maken. Daarna worden de producten verscheept naar de afnemers.  
 

1.3 Aanleiding van dit onderzoek 

Dit onderzoek richt zich vooral op de opslag van de goederen in het DC in Enschede. Er zal 
gekeken worden waar de binnenkomende dozen moeten komen te liggen voor een efficiënte 
afhandeling en op welke wijze dat bereikt kan worden. De directe aanleiding van het 
onderzoek is dat werd opgemerkt dat bij andere bedrijven in de logistiek efficiëntiewinst 
wordt behaald met invoering van een ABC-analyse (bijvoorbeeld Dekker e.a. (2004)). Bij 
Timberland worden snel lopende dozen willekeurig weggezet. Deze kunnen zo op veraf 
gelegen locaties terecht komen.  
 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het opvangen van de piekbelasting tijdens de 
drukke seizoenen. De collectie van Timberland is opgedeeld in een zomer- en een 
wintercollectie. Die worden in de lente en in de herfst naar de winkels vervoerd. Dat zorgt in 
het distributiecentrum voor een behoorlijke piekbelasting.  
 
1.4 Onderzoeksvraag 

Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag gekozen.  
 
Op welke manier dienen de stellingen te worden ingedeeld om met zo min mogelijk 
mankracht en kosten de piekbelasting aan te kunnen? 
 
Deze vraag wordt verder uitgewerkt met de volgende deelvragen. 
 

1. Hoe is het warehouse op dit moment georganiseerd? 
- Welke problemen zijn er nu? 

2. Hoe dienen de stellingen te worden ingedeeld? 
- Hoe kan het beter toewijzen van productgroepen aan opslaglocaties bijdragen aan 
een vermindering van de tijd die nodig is om kartons te pullen? 

3. Met welke procesveranderingen kan het opslagproces efficiënter worden gemaakt? 
4. Welke stappen moeten er worden gezet om de voorgestelde veranderingen in te 

voeren? 
 
De eerste deelvraag zal worden behandeld in hoofdstuk 2 en 3, met een beschrijving van de 
huidige indeling en processen in het warehouse en een opsomming van een aantal 
problemen dat zich daarbij voordoet. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens deelvraag twee 
uitgewerkt, waarbij onder meer aan de hand van een ABC-analyse een nieuwe indeling van de 
voorraadlocaties zal worden onderzocht. De veranderingen van processen en het 
implementatieplan worden in hoofdstuk 5 en 6 nader beschreven.  
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1.5 Randvoorwaarden 

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen dient rekening te worden gehouden met een 
aantal randvoorwaarden. Deze zijn deels door de opdrachtgever vastgelegd en deels als 
afbakening van het onderzoek door ons toegevoegd. 
 

1. Er is geen budget voor een grote investering. 
2. Het WMS kan niet of nauwelijks worden aangepast.  
3. De stellingen kunnen niet worden aangepast. 
4. De voorgestelde oplossing moet te implementeren zijn, zonder dat daarvoor ook in 

de warehouses in Amerika veranderingen plaats hoeven te vinden. 
5. Alleen carton racking wordt meegenomen in het onderzoek. Pallet stellingen worden 

buiten beschouwing gelaten. 
6. Voor de routering wordt een S-shape gebruikt. Die wordt niet aangepast. 
7. De batching van SKU’s bij het picken wordt niet gebruikt voor de bepaling van de 

ligplaats van een SKU. 
o Doordat de batches zeer verschillend van aard zijn is het lastig te bepalen 

welke indeling gemaakt zou moeten worden. Daarom is besloten dit buiten 
de scope van het onderzoek te laten. 
 

1.6 Aanpak 

Het onderzoek is begonnen met een verkenningsronde door het bedrijf. Bij verschillende 
afdelingen werd een dagdeel meegelopen, om te leren hoe de processen in elkaar steken, 
welke problemen er zijn en wat er speelt bij het personeel.  
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende rapportages, die uit het warehouse 
management systeem zijn gehaald. Daarnaast waren veel historische data beschikbaar in 
Cognos, een database met bijvoorbeeld verkoopgegevens van de afgelopen jaren. Uit deze 
twee systemen is informatie gehaald over bijvoorbeeld de geboekte orders, verkoopdata en 
voorraadniveaus. 
 
Verder is gebruik gemaakt van rapportages die binnen Timberland voor verschillende 
doeleinden worden gemaakt, bijvoorbeeld een rapportage over de hoeveelheid Non-Moving 
Inventory (NMI) en rapportages waarin de werkdruk voor de komende tijd wordt voorspeld. 
 
Veel informatie werd ook verkregen in overleg met verschillende werknemers. Bovendien is 
gebruik gemaakt van bestaande metingen van de tijd die bepaalde handelingen duren, naast 
een aantal metingen dat speciaal voor dit onderzoek is verricht. Om inzicht te krijgen in 
verschillende oplossingsmogelijkheden, werd gebruik gemaakt van literatuur.  
 

Met de bovenstaande informatie werden mogelijke oplossingen uitgewerkt. Hierbij werd 
onder meer gebruik gemaakt een simulatie. In deze simulatie zijn dozen willekeurig in gangen 
verspreid. Daarmee kon een uitspraak worden gedaan over de verwachte rijafstanden in de 
gang bij verschillende configuraties, bij verschillende aantallen niveaus met A locaties. 
Hierdoor kon worden bepaald welke configuratie de meest voordelige was en hoe groot de 
verwachte opbrengst hiervan zou zijn.  
 
Vervolgens werd bepaald wat er moest gebeuren om invoering mogelijk te maken. Er is 
uitgerekend hoe groot de kosten en opbrengsten zullen zijn, waarna een gefundeerde 
beslissing kon worden genomen over het al dan niet uitvoeren van de plannen.  
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1.7 Samenvatting 

Timberland is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie, distributie en 
verkoop van haar eigen kleding en schoenen. Het Europees distributiecentrum in Enschede is 
het centrale punt in de distributie van bijna alle goederen van TBL binnen Europa, Zuid-
Amerika en Afrika. De goederen worden voor het grootste deel in losse dozen opgeslagen, in 
9 meter hoge stellingen Het vervoer binnen het pand, van en naar deze stellingen wordt 
gedaan door de truckers, die op hun heftruck een pallet met dozen meevoeren en met de 
hand in de stellingen zetten.  
 
Als een klant een product wil hebben, wordt een doos met dit product uit de stellingen 
gehaald en via één van de handmatige of geautomatiseerde sorteerprocessen bij de andere 
producten voor die klant gevoegd en met vrachtauto’s door Europa getransporteerd.  
 
Dit onderzoek heeft het volgende doel: 
 
Op welke manier dient de opslagruimte te worden ingedeeld om efficiënt de piekbelasting aan 
te kunnen? 
 
Bij de beantwoording van deze vraag zal rekening worden gehouden met de 
randvoorwaarden zoals die in paragraaf 1.5 zijn geformuleerd. 
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2. Beschrijving processen binnen EDC 

De gang van zaken binnen het EDC zal in dit hoofdstuk nader worden beschreven. In 
paragraaf 2.1 worden één voor één de verschillende afdelingen behandeld. Vervolgens 
worden in paragraaf 2.2 de huidige indeling van de stellingen in het warehouse behandeld, 
gevolgd door een aantal andere factoren die van belang zijn voor het indelen van het 
warehouse in de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5. 
 
2.1 Afdelingen 

In deze paragraaf worden één voor één de afdelingen binnen het EDC behandeld. De route 
die de producten door het EDC langs deze afdelingen kunnen volgen is weergegeven in 
afbeelding 2.1. 
 

 Retouren 

Shipping 

VAS 

Voorsortering Sorter Full cases  Pick & Pack 

Warehouse 

Receiving 

 
Afbeelding 2.1: route van de producten door het warehouse 
 
2.1.1 Receiving 

Bij receiving worden de containers gelost. Er wordt een lopende band de container 
ingeschoven. Een medewerker laadt daar de dozen op de band. Langs de band staat iemand 
die elke doos scant. Aan het eind van de band staan 3 mensen die de dozen op pallets laden. 
Een zesde man zorgt dat volle pallets worden afgevoerd en nieuwe lege worden neergelegd. 
Producten die via receiving binnenkomen noemen we receivings. 
 
Per container is er een ASN: een Advanced Shipment Notification. Hierin staat aangegeven 
welke producten in de container aanwezig moeten zijn en in welke hoeveelheden. Als het 
hele shipment binnen is wordt gecontroleerd of alle producten van de ASN gescand zijn. Als 
dat het geval is, wordt de partij vrijgegeven en kan hij worden weggezet door de truckers. Als 
de ASN niet klopt met de werkelijkheid, vindt een extra controle plaats. Als het nodig is 
worden fouten geregistreerd en in het systeem gecorrigeerd.  
 
Een bijzonder geval in dit proces is het maken van Bulk. Daarbij worden, naast het 
bovenstaande, de dozen gesorteerd per Stock Keeping Unit (SKU). Ze worden per SKU op een 
pallet gezet en daarna niet in de reguliere stellingen doos voor doos weggezet, maar met 
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pallet en al in de palletstellingen. Dit kost meer tijd dan het normale proces, waarbij niet 
wordt gesorteerd. 
 
2.1.2 Retouren 

Een andere belangrijke ingaande stroom zijn de retouren. Dit zijn producten die door de klant 
zijn geweigerd, omdat er een defect is, of het zijn producten die worden teruggestuurd, 
omdat er niet genoeg vraag naar is. Alle retouren worden uitgezocht en op kwaliteit 
beoordeeld. Slechte exemplaren worden vernietigd of gaan naar charity, de betere worden 
onderverdeeld naar 1e keus en 2e keus. Vervolgens worden ze in het warehouse gezet.  
 
2.1.3 Waven 

Het verwerken van de orders begint bij de mensen die waves samenstellen. Zij kijken welke 
orders er op pickticket staan. Dit zijn de orders die verzameld mogen worden. Deze orders 
worden gegroepeerd in een aantal waves. Dit zijn batches van orders, die op een aantal 
punten met elkaar overeen komen. Het zijn bijvoorbeeld alleen footwear, bestemd voor retail 
winkels in Spanje.  
 
Het doel van waven is om meer producten tegelijk op te halen uit het warehouse, zodat de 
totale routes korter worden. Daarnaast is er vaker een hele doos, met bijvoorbeeld acht paar 
schoenen, nodig, zodat er minder producten door de handmatige voorsortering hoeven.  
 
Per wave worden er verschillende pulllijsten gemaakt. Hierop staan de kartons die een 
trucker moet ophalen. Er is een pulllijst voor de sorteermachine (Crt3), een voor de 
voorsortering (Crt5) en een voor Pick en Pack (Crt1). De full cases (Crt2), die in hun geheel 
naar dezelfde klant gaan, worden direct door de truckers van een nieuw label voorzien en 
naar Shipping gebracht. In de volgende paragrafen zal worden uitgelegd wat elke stroom 
inhoudt.  
 
2.1.4 Sorter (Crt3) 

De Sorter zorgt ervoor dat de orders, die ten behoeve van de efficiëntie bij het pullen in 
waves gegroepeerd zijn, per klant worden verzameld. De producten van een wave gaan een 
voor een over de lopende band. Langs die band zijn chutes, bakken waarin de producten per 
order worden opgevangen. Deze producten worden in dozen verpakt en op de lopende band 
richting Shipping gezet. 
 
2.1.5 Voorsortering (Crt5) 

Bij de Crt5 worden alle producten afgeleverd, waarvan er minder dan een volle doos voor een 
wave nodig is. De afgeleverde dozen gaan over de lopende band en worden er door een 
werknemer vanaf gehaald. Die pakt de producten die voor iedere wave nodig zijn uit de doos 
en legt ze in een tote. Dat is een kar waarop de producten per wave worden verzameld.  
 
Als er nog producten in een doos achterblijven, wordt die doos aan het eind van de band 
weer op een pallet geladen en teruggezet in het warehouse. Voor deze halfvolle dozen zijn 
eigen locaties aangewezen. Meer dan 85% van de dozen die over de Crt5 gaan, raakt niet leeg 
en wordt daarna weer terug in het warehouse gezet. Deze producten noemen we (Crt5) 
residuals. 
 
Dozen waarin slechts één of twee artikelen achterblijven, vormen een uitzondering. Deze 
worden aan het eind van de Crt5 leeggehaald en omgepakt naar een kleinere doos, waarna ze 
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bij de retouren in de stelling worden gezet. Dit wordt gedaan om ruimte in het warehouse te 
besparen. 
 
Als een wave aan de beurt is op de Sorter, worden de bijbehorende totes uitgeladen en gaan 
de producten over de Sorter.  
 
2.1.6 Pick&Pack (Crt1) 

Een aantal producten kan niet over de sorteermachine. Dit zijn bijvoorbeeld laarzen, die te 
groot zijn, of veters, die juist te klein zijn. Deze producten worden Non-Conveyable genoemd. 
In Q3, het seizoen waarin de wintercollectie de deur uit gaat, wordt 11-12% van deze Non-
Conveyable producten verwacht. Ze worden met de hand gepickt en per klant in dozen 
gepakt. 
 
2.1.7 Shipping 

De dozen die van de Crt1, Crt2 of Crt3 komen, hebben daarna drie mogelijke routes. Een deel 
van de dozen wordt naar de afdeling Value Added Services (VAS) gestuurd. Daar worden 
onder meer labels voor in de winkel aan de producten gemaakt.  
 
Een volgende stap kan Pack on Hold zijn. Voordat een partij de deur uit mag, moet deze 
betaald zijn. Als dit niet het geval is, wordt hij tijdelijk op pallets opgeslagen. Ook partijen die, 
om de piekbelasting te spreiden, eerder over de sorteermachine zijn gegaan dan nodig was, 
worden in de Pack on Hold opgeslagen.  
 
Tot slot worden de dozen die van Pack on Hold, VAS of rechtstreeks van de Sorter komen, bij 
Shipping in vrachtwagens geladen. Deze brengen de producten verder richting klant. 
 
2.1.8 Truckers 

De truckers zijn verantwoordelijk voor verplaatsen van dozen van en naar de stellingen en 
voor het pendelen van pallets tussen de verschillende hallen. 
 
Het wegzetten gebeurt per voorraadsoort op een andere plaats, maar wel in alle drie de 
gevallen op dezelfde manier. Een trucker pakt een volle pallet, bijvoorbeeld met retouren, en 
kiest uit de stellingen die voor retouren zijn gereserveerd, een willekeurige uit. Daarin zoekt 
hij een plekje voor de dozen op zijn pallet. Hij gaat met pallet en al de hoogte in om de dozen 
met de hand van de pallet in de stelling te zetten en scant de binlocatie en de dozen, zodat 
het warehouse management systeem weet waar de doos staat.  
 
Het picken van Crt5, Crt3 en Crt1 gebeurt aan de hand van pulllijsten. Hierop staat 
aangegeven welke dozen er gepickt moeten worden en waar die dozen staan. Op iedere 
pulllijst staan 20 dozen. Dat is ongeveer wat er op een pallet past.  
 
De routering van de trucker is gebaseerd op de traditionele S-shape route. De route die bij 
Timberland wordt gebruik is echter onafhankelijk van de locaties van de producten, omdat hij 
alle locaties langs gaat (afb. 2.2). We zullen hier in het vervolg aan refereren als een pseudo-
S-shape. 
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Afbeelding 2.2: pseudo-S-shape door de gangen 
 
Binnen een gang volgt de route een tweede S-shape. Bij de eerste stelling gaat de route 
omhoog, bij de tweede weer omlaag etc. (afb.2.3) 
 

 
Afbeelding 2.3: S-shape in de gang 
 
De dozen worden in de volgorde waarin de S-shape bij ze langs komt, op de pullijst gezet. De 
trucker rijdt vervolgens zelf de kortste route van doos naar doos en zal dus hier en daar 
stukken van de S-shape overslaan, als daar geen dozen liggen (afb. 2.4). 
 

 
Afbeelding 2.4: voorbeeld van de route van een Trucker in een gang  
 
De onderste twee niveaus zijn in een aparte route opgenomen. Omdat deze niveaus vanaf de 
grond bereikbaar zijn, kan dit stuk van de route zonder heftruck worden gereden.  
 
De dagproductie van de Crt5 is slechts verdeeld in twee batches, één met daarin de waves 
voor Footwear en één met daarin de waves voor Apparel. Dat betekent dat alle producten in 
twee routes liggen. Ze liggen dus dicht bij elkaar. Bij de Crt3 zijn er veel meer batches (waves). 
Dat zouden er bijvoorbeeld 20 kunnen zijn. Per wave wordt het warehouse één keer 
doorkruist. Het zou daardoor zo kunnen zijn, dat een locatie 20 keer wordt bezocht of 
gepasseerd.  
 
Als een trucker een pallet vol heeft zet hij deze tegen de muur langs de gang door het hart 
van het warehouse (zie afbeelding 2.5, de gang in het midden van links naar rechts). Daar 
wordt de pallet vervolgens opgehaald door de pendelaar. Die brengt hem naar zijn 
uiteindelijke bestemming. Verder zorgt de pendelaar er ook voor dat de pallets die van 
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Receiving komen, verder naar achteren in het warehouse worden gebracht, zodat de truckers 
zelf niet voor elke pallet heen en weer hoeven te rijden. De pendelaar vervoert 2 of 3 pallets 
tegelijk.  
 
De laatste hoofdtaak van de trucker is het verzamelen van Crt2 dozen. Deze dozen gaan in 
hun geheel naar één afnemer. De trucker haalt een rol met stickers op. Door deze te scannen 
weet hij waar de desbetreffende doos ligt. Daar rijdt hij heen, hij plakt de sticker erop en 
laadt de doos op zijn pallet. Ook de stickers zijn in S-shape gerangschikt. De volle pallet hoeft 
niet over de Sorter, maar kan rechtstreeks naar Shipping. 
 
2.2 Lay-out en indeling warehouse 

In afbeelding 2.5 is het warehouse weergegeven. De hierboven beschreven afdelingen zijn 
hierop terug te vinden. De totale afmetingen zijn 195 bij 200 meter. Hal 7, de hal waar het 
grote kruis door staat, is verhuurd aan Norit. Het totale oppervlak van het warehouse is 
33600m2. De blauwe vakken verbeelden de carton racking, de gele vakken zijn pallet 
stellingen. De laatstgenoemde groep wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
De carton racking zijn stellingen waarin de dozen per stuk worden opgeslagen. Er zijn negen 
‘planken’, elk een meter hoog. De hoogte van een ‘plank’ zal in het vervolg als ‘niveau’ 
worden aangeduid, waarbij het A-niveau het onderste is en het I-niveau het bovenste. 

 
Afbeelding 2.5: het warehouse. De gele cijfers zijn de halnummers, de groene letters de eerste 
letter van de gangcode. 
 
De beschrijving van de indeling van het warehouse begint bij het identificeren van de soorten 
voorraad, die gescheiden aangehouden worden. In de huidige situatie wordt er onderscheid 
gemaakt tussen Footwear en Apparel. Omdat Footwear en Apparel nooit samen in een wave 
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worden gegroepeerd, worden ze ook altijd gescheiden opgehaald. Door in de ene helft van 
het warehouse alleen Footwear te leggen en de andere helft voor Apparel te reserveren, 
leiden de pulllijsten per wave slechts door de helft van het warehouse. Dit scheelt de helft in 
de rijafstand, die een trucker moet afleggen om een pallet te pullen.  
 
Daarnaast worden de retouren apart opgeslagen. Deze zijn meestal per stuk verpakt, in 
tegenstelling tot de rest van de voorraad, die gewoonlijk per 6 tot 20 producten per carton 
verpakt is. In het geval van bijvoorbeeld T-shirts kan dat aantal oplopen tot enkele tientallen 
per carton. Het gevolg hiervan is dat de kartons bij Retouren veel kleiner zijn. Footwear wordt 
per schoenendoos gelabeld en los in de stellingen gezet. Apparel gaat in zogenaamde 1-8- of 
1-16-doosjes. (zie afbeeldingen 2.6 en 2.7)  
Deze worden apparel bij apparel en footwear bij footwear weggezet in hal 5. In het verleden 
stonden ze in hal 4. Daar zijn nog een boel retouren achtergebleven, verspreid over steeds 
leger rakende gangen.  
 

Afbeelding 2.6: footwear retouren  Afbeelding 2.7: apparel retouren 
 
De omloopsnelheid in de retourenstellingen is relatief laag. Gemiddeld worden er per jaar 
2/3e keer zoveel pallets per kubieke meter uit de retourenstellingen gehaald als er uit de 
stellingen voor receiving worden gehaald. Dit is echter niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. 
Als de oude retouren aan een opkoper worden verkocht, is het aantal bewegingen in deze 
stellingen een stuk groter, de rest van het jaar veel kleiner. Het aantal bewegingen kan dan 
minder dan 1/3e van het aantal bewegingen naar de stellingen met Receivings zijn.  
 
Ook de dozen die van de Crt5 retour komen, 
worden apart opgeslagen. Deze dozen zijn 
geopend. (afb. 2.8) De Footwear dozen 
worden opgeslagen in de C-gangen en op AB 
niveau in de gangen FM tot FW. Apparel gaat 
in de D-gangen en op AB niveau in de gangen 
FB tot FM.  
 
De dozen die van de Crt5 komen, worden op 
pallets geladen en tijdelijk direct naast de 
Crt5 gestald. Daar worden ze opgehaald door 
een trucker, die ze direct wegzet, of ze 
worden eerst naar hal 6 gependeld, waar ze 
vervolgens worden opgehaald en weggezet. 
Het wegzetten kan met een truck, een PL of 
een handmatige palletjack worden gedaan.  
Het pullen van de Crt5 dozen gebeurt met 

Afbeelding 2.8: Crt5 dozen 
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dezelfde middelen. De kartons worden op een pallet geladen en vervolgens naar de Crt5 of 
Crt3 gebracht.  
 
Door de hoge prioriteit bij het pullen staat er over het algemeen maar 1 doos per SKU in de 
Crt5 stellingen. Daardoor is de omvang van die voorraad relatief klein. Daarnaast is het aantal 
bewegingen naar deze locaties relatief groot, in rustige tijden wel 10 keer zo groot als het 
aantal bewegingen naar de stellingen voor Receivings.  
 
Een zeer beperkt deel van de voorraad wordt gevormd door de samples en het archief. De 
samples liggen in een aparte gang, namelijk gang FA. Het archief ligt in een deel van gang EA, 
door een hek afgescheiden van de rest van de voorraad.  
 
In bijlage 1 is een lijst te vinden, waarin de voorraadsoorten met hun locaties en de omvang 
van die locaties staan vermeld.  
 
2.3 Opdeling RL/EU 

In het warehouse worden twee aparte voorraden aangehouden. Er is een voorraad voor de 
eigen Timberland winkels, het retail (RL) warehouse. Daarnaast is er een voorraad voor 
groothandels en distributors, het EU warehouse. Bij binnen komende dozen is de RL of de EU 
bestemming zichtbaar aan een sticker op de doos. Administratief worden deze voorraden 
gescheiden bijgehouden, maar in het warehouse staan ze door elkaar. 
Een gevolg van deze gescheiden voorraden is dat een bepaald product bij RL nog op voorraad 
kan zijn, maar toch niet aan EU bestemmingen kan worden verkocht. Wel worden regelmatig 
de producten die in de ene voorraad over zijn, omgezet naar de andere voorraad, als ze daar 
nodig zijn. 
 
De retail en wholesale leveringen worden bij het waven ook gescheiden gebatcht. Dat 
betekent dus ook dat Crt3 pulllijsten uitsluitend voor RL of EU zijn. Er wordt bij het pullen 
echter geen rekening gehouden met de RL/EU stickers op de dozen. Een RL doos kan voor een 
EU bestemming worden gebruikt. Dat betekent ook, dat er later weer een EU doos naar een 
RL bestemming gaat. Of dit gebeurt, is afhankelijk van de prioriteiten bij het pullen. 
 
Bij de Crt5 worden EU en RL dozen wel tegelijk behandeld. Daardoor hoeft er per SKU maar 1 
keer een doos over de Crt5, in plaats van voor zowel EU als RL eentje. Dat scheelt in het 
ophalen en wegzetten van dozen. Daarnaast staan er veel minder halfvolle dozen in het 
warehouse. Dat scheelt ruimte.  
 
2.4 Prioriteiten 

Als een product dat op meerdere locaties in het warehouse aanwezig is, naar een klant 
verzonden moet worden, zal één van de dozen moeten worden uitgezocht. Er wordt eerst 
door het systeem bekeken welk Case Replenishment Type (Crt) de voorkeur geniet. Vaak zal 
dit de Crt2, full case, betreffen, omdat hier in het warehouse het minste werk voor verricht 
hoeft te worden. Als er niet genoeg dezelfde producten worden gevraagd, zal Crt3 of Crt5 aan 
bod komen. Non-Conveyable producten worden als Crt1 aangemerkt.  
 
Aan elke locatie in het warehouse is een locatietype gekoppeld. In tabel 2.1 staan de 
afkortingen en beschijvingen van deze locatietypes. Per proces is er vervolgens een 
rangschikking van de verschillende locatietypes gemaakt. In tabel 2.2 zijn de 
locatieprioriteiten per Crt weergegeven. 
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Tabel 2.1: Locatietypes     Tabel 2.2: locatieprioriteiten 
 
Het grootste deel van de voorraad staat op een CAA locatie. Dit is de ‘normale’ voorraad. In 
het systeem staat CAB, ‘Case location B styles’, direct onder CAA. Dat betekent dus dat B 
locaties een lagere prioriteit hebben. In praktijk werkt dit systeem niet, omdat alle locaties als 
A locatie te boek staan. 
 
De derde plaats in de hiërarchie wordt ingenomen door First in, First out (FIFO). Als binnen de 
locaties van hetzelfde type meerdere dozen met hetzelfde artikel staan, zal de oudste doos 
eerst gekozen worden. Als ook dat geen uitsluitsel biedt, wordt de doos die op de locatie ligt 
die het eerst in het alfabet voorkomt gekozen. Dat betekent dus dat de doos in de AF gang 
eerder gepulld zal worden dan de doos in de FM gang. Binnen de gang is het nummer van de 
locatie leidend. De prioriteiten zijn in tabel 2.3 nog een keer overzichtelijk weergegeven. 
 
Hiërarchie prioriteitsregels 
1 Crt 
2 Locatie type 
3 First in First Out 
4 Alfabetische volgorde 

locaties 
Tabel 2.3: Prioriteiten 
 
2.5 Productportfolio 

De productportfolio van Timberland bestaat uit footwear, apparel en accessoires. Footwear 
wordt het meest verkocht.Van de geleverde producten was in 2007 59% footwear. Apparel 
had een bijdrage van 34% aan de omgezette goederen. De laatste 7% werd behaald met het 
verkopen van accessoires. Dit zijn bijvoorbeeld riemen, petjes, schoenverzorgingsproducten 
of portemonnees.  
 
De verkochte producten worden gegroepeerd per stijl. Dit is het model. Vaak is een stijl, zeker 
bij apparel, in meerdere kleuren te krijgen. Daarnaast kan elke kleur weer in verschillende 
maten worden geleverd.  
 
De collectie is verdeeld in een zomer- en een wintercollectie. Van januari tot juni wordt 96% 
van de zomercollectie geleverd. Het meeste daarvan moet in de lente al in de winkels liggen. 
De grootste piek lag daarom in 2007 in de maanden februari, maart en april. De 
wintercollectie wordt voornamelijk van juli tot december verwerkt in het distributiecentrum. 
De grootste piek ligt daar in de maanden juli, augustus en september (zie afb. 2.9). 
 

Afkorting beschrijving 
CAA Case location A styles 
CAB Case location B styles 
CRS Cross dock locations 
FUL 
 

Full case only 
allocations 

PAL Pallet location type 
RES Residuals Crt5 
RET Returns 

Prioriteit Crt1 Crt2 Crt3 Crt5 
1 CRS CRS RET RET 
2 RES PAL RES RES 
3 PAL FUL CRS CRS 
4 CAA CAA PAL PAL 
5 CAB CAB FUL CAA 
6 RET RET CAA CAB 
7    CAB FUL 
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Afbeelding 2.9: verzonden producten in 2007 
 
De collectie is sterk seizoensgebonden. De polo’s die in de lente worden verkocht, worden in 
de winter niet meer gevraagd. Daarnaast worden veel producten slechts één jaar verkocht, 
omdat deze een jaar later uit de mode zijn. Dat betekent dus dat een product, als het niet 
meteen in het juiste seizoen wordt verkocht, vaak lang blijft liggen. Er zijn dan nog twee 
manieren om een product alsnog te verkopen. De eerste is dat een stijl wordt meegenomen 
naar de collectie van het volgende jaar en gewoon weer verkocht wordt. De andere optie is 
om een partij met overgebleven goederen te verkopen aan een opkoper. Dat laatste gebeurt 
ongeveer vier keer per jaar, waarbij overigens niet de gehele gedateerde voorraad wordt 
verkocht.  
 
De verschillende stijlen hebben uiteenlopende doorzetcijfers. Van de populaire stijlen worden 
soms tienduizenden stuks per jaar verkocht, terwijl van de minder populaire, verouderde 
stijlen nog maar één exemplaar het warehouse verlaat. Van de verkoopcijfers per stijl zijn 
pareto-curves gemaakt, een voor Footwear (afb. 2.10) en een voor Apparel (afb. 2.11). 
Hieraan is te zien dat bij beide curves 20% van de stijlen voor meer dan 80% van de doorzet 
zorgt. 

 
Afbeelding 2.10: doorzet footwear 2007 

Verzonden producten (2007)
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Afbeelding 2.11: doorzet apparel 2007 
 
Ook voor de voorraad is een pareto curve te construeren. Hier is 20% van de stijlen zelfs 
verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale voorraad (afb. 2.12). 
 

 
Afbeelding 2.12: voorraad per stijl, maart 2008 
 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden, dat apparel en footwear, nadat ze in containers van de 
fabrieken of als retouren bij het EDC zijn binnengekomen, binnen verschillende groepen 
willekeurig worden opgeslagen. Apparel en footwear liggen apart en ook voor retouren, 
receivings en halfvolle dozen uit de voorsortering zijn gescheiden locaties gereserveerd. De 
producten worden vervolgens, eventueel via de voorsortering, over de sorteemachine geleid. 
Aan sommige producten worden bij VAS prijskaartjes gemaakt. Daarna kunnen ze naar de 
klant worden verscheept. 
 
Bij het uitkiezen welke producten uit de voorraad zullen worden gebruikt, wordt in eerste 
instantie uit gegaan van het minimaliseren van het aantal dozen dat op voorraad is. Dit 
betekent dat meestal retouren en dozen van de voorsortering de voorkeur genieten, omdat 
deze los of in halfvolle dozen in het warehouse staan. Daarnaast geldt First In First Out (FIFO) 
als belangrijk criterium. 
 
2.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de processen binnen het EDC verlopen. De goederen 
komen binnen bij de afdeling receiving, waar medewerkers ze scannen en op pallets laden. 
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Een andere ingaande stroom zijn de retouren. Werknemers zoeken deze één voor één met de 
hand uit, verpakken ze opnieuw en laden ze op pallets. De truckers hallen deze pallets op en 
zetten de dozen op een willekeurige vrije locatie in het warehouse, waarbij ze wel rekening 
houden met het soort product dat op de pallet staat. Voor elke productsoort is een gebied 
aangewezen in het warehouse. Deze gebieden zijn bijvoorbeeld bestemd voor footwear 
retouren of apparel recieving.  
 
Als een klant producten opvraagt, wordt de order met andere orders samengevoegd tot een 
wave. Een trucker haalt de dozen per wave op en levert deze af bij de sorteerafdeling. Hij rijdt 
daarbij een rigide S-shape door het warehouse. Als slechts een deel van de inhoud van een 
doos voor een bepaalde wave nodig is, wordt deze bij de Crt5 uit de doos gehaald, waarna de 
halfvolle doos terug in het warehouse wordt gezet. De producten die langs de Crt5 zijn 
gegaan worden samen met de volledige dozen in de sorteermachine uitgesorteerd per klant. 
Daarna verpakken medewerkers ze en gaan de volle dozen naar de afdeling shipping. 
Eventueel kan de afdeling VAS prijskaartjes aan de producten maken of andere kleine 
bewerkingen uitvoeren. Voor producten die niet over de sorteermachine kunnen is er een 
aparte sorteerafdeling, de Crt1, waar ze met de hand worden gesorteerd. 
 
Om bij het picken een keuze te kunnen maken staan in het WMS prioriteiten ingesteld per 
locatie. Uitgangspunt daarbij is dat het systeem halfvolle en kleine doosjes eerst uitkiest. Als 
alle dozen op een zelfde soort locatie staan hanteert het systeem FIFO.  
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3. Problematiek 

Binnen het EDC zijn op het moment van schrijven een aantal problemen en knelpunten. In dit 
hoofdstuk volgt een opsomming van de punten, die binnen de scope van dit onderzoek 
vallen. Vervolgens worden hieruit een aantal criteria gedestilleerd, waaraan de te formeren 
oplossingen dienen te voldoen. Er worden tot slot een aantal beperkingen aan de oplossingen 
opgelegd, die worden ingegeven door de mogelijkheden binnen TBL en de omvang van het 
onderzoek.  
 
De volgende verschijnselen zijn bij Timberland geconstateerd. Ze zullen hierna een voor een 
nader worden uitgelegd. 
 

1. Lange rij-afstanden, dozen die nodig zijn, liggen vaak ver weg / hoog; 
2. Producten op een pulllijst zijn vaak verspreid over het warehouse; 
3. Veel Non-moving-inventory (NMI), waardoor goede locaties dichtslibben; 
4. Ruimtegebrek in Q3 en Q1 
5. Wegzetten kost veel tijd, als de bezettingsgraad van de stellingen hoog is; 
6. Beperkte capaciteit van de truckers tijdens de pieken; 
7. Congestie; 
8. Ergonomie op A niveau; 
9. Lost in warehouse (LW). 

 
3.1 Lange rij-afstanden 

Bij het wegzetten worden dozen vrij willekeurig neergezet. De trucker mag zelf beslissen waar 
hij met zijn pallet heenrijdt. Hij wordt daarbij alleen beperkt door het soort voorraad dat hij 
vervoert. Apparel moet bijvoorbeeld op een willekeurige plaats in de voor apparel bestemde 
stellingen. Verder is voor de trucker vooral zijn eigen productiviteit van belang. Als hij aan het 
wegzetten is zal hij dat zo snel mogelijk proberen te doen. Dat zijn in praktijk vaak de 
stellingen dicht bij de plaats waar hij de pallet heeft opgehaald, of vakken waar maar weinig 
dozen staan. Die zijn juist weer wat verder weg.  
 
Al met al zorgt dit voor een redelijk gelijkmatige spreiding van de bezetting, waarbij de 
stellingen dichtbij voller zijn dan de stellingen ver weg. Door de hogere bezetting dichtbij 
zullen er daar meer dozen worden opgehaald, waardoor de doorloopsnelheid hoger is. 
Omdat er echter van alle dozen die binnen komen, ook een deel niet wordt verkocht, blijven 
op de plaats waar meer dozen doorheen lopen, ook meer overtollige dozen achter. Dit effect 
wordt versterkt door de pullprioriteiten, die in het huidige systeem het pullen van dozen die 
tegelijk zijn binnengekomen, in de veraf gelegen stellingen propageren.  
 
In de drukke seizoenen zal alle stellingruimte gebruikt worden. Doordat op de nabij gelegen 
locaties meer obsolete dozen liggen, zullen de hardlopende dozen vaak verder weg terecht 
komen. Dat zorgt, juist in het hoogseizoen, voor veel extra meters voor truckers en 
pendelaars. 
 
3.2 Producten liggen verspreid 

Op dit moment liggen footwear en apparel gescheiden opgeslagen. Dat geldt echter niet voor 
de Non-Conveyables. Die liggen verspreid tussen Footwear of Apparel, afhankelijk van hun 
eigen aard. Dat betekent dus ook dat de route voor het ophalen van Non-Conveyables door 
het hele warehouse leidt.  
 
Daarnaast liggen ook de reguliere producten behoorlijk verspreid. Een shipment met een paar 



 

18 
 

stijlen wordt, afhankelijk van de keuzes van de truckers, vaak over verschillende gangen 
verspreid. Het komt daardoor vaak voor dat er meerdere gangen moeten worden bezocht, als 
van dezelfde stijl verschillende maten nodig zijn. De set pulllijsten van een wave leidt hierdoor 
door een groot deel van het warehouse.  
 
3.3 Veel Non-Moving Inventory (NMI) 

Een ander probleem van behoorlijk omvang is de grote hoeveelheid Non-Moving Inventory 
(NMI). Dit zijn producten die niet of nauwelijks nog langs de reguliere weg verkocht worden. 
Op 9 april 2008 was er een totaal van 139 duizend producten die als obsolete aangemerkt 
stonden. Dit zijn producten die bedoeld waren voor herfst 2007 of eerder, waar geen orders 
meer tegenover staan. De kans dat deze producten nog verkocht worden is klein. De meeste 
van deze producten, 107 duizend, waren apparel.  
 
Daarnaast waren er op 9 april 2008 407 duizend producten van het huidige seizoen, waar 
geen orders tegenover staan. Een deel hiervan zal nog worden gebruikt voor het aanvullen 
van de voorraden van winkels, maar het meeste wordt niet meer verkocht. Als we in acht 
nemen dat er in totaal in april ongeveer 2 miljoen producten liggen opgeslagen, dan betekent 
dit, dat daarvan 20 tot 25 procent NMI is. Dit heeft een totale waarde van ongeveer 9.6 
miljoen dollar.  
 
Als er niets aan gedaan wordt, groeien deze aantallen bovendien gestaag. Per week komen er 
ongeveer 20 duizend retouren binnen, die bijna geheel NMI worden. Een deel van deze 
retouren komt terug omdat er problemen mee zijn. Dit kunnen productiefouten zijn, of de 
producten zijn beschadigd geraakt. Een ander deel komt terug doordat sommige winkels 
volgens een sales agreement het recht hebben een deel van de bestelde producten terug te 
sturen. Vaak mag dit maximaal 10% bedragen.  
 
Daarnaast blijft een vergelijkbare hoeveelheid achter door het afzeggen van orders en door 
bestellingen die groter zijn dan de vraag in verband met de minimum order quantity. Samen 
is dat naar verwachting goed voor ongeveer 6 miljoen dollar per kwartaal, waar slechts 4,5 
miljoen nog van verkocht wordt. De overige producten, ter waarde van 1.5 miljoen per 
kwartaal, blijven dus liggen.  
 
De producten die als retouren binnenkomen, worden op dit moment in aparte stellingen 
opgeslagen. De geannuleerde orders liggen echter gewoon tussen de rest van de dozen. Dat 
betekent dat ze vaak goede plaatsen bezet houden, zodat dozen die veel korter liggen naar 
verder gelegen stellingen moeten worden gebracht.  
 
3.4 Ruimtegebrek 

In Q3 komt de wintercollectie binnen. Dat zorgt voor een grote piek in het aantal producten 
en bovenal voor een piek in het volume van de producten. De winterkleding bestaat voor een 
veel groter deel dan de zomerkleding uit jassen, truien, grotere schoenen en andere warme 
winterkleren. In 2007 zorgde dat voor een overbezetting van het warehouse. Er zijn tijdelijke 
stellingen bijgebouwd, maar ook die waren niet genoeg om alle producten op te kunnen 
staan. Het gevolg was dat er pallets op vloerlocaties werden gestald. Er was vaak maar één 
locatiecode voor een groot aantal pallets, zodat het terugvinden van een benodigde doos veel 
tijd kostte.  
 
Voor 2008 is er geen reden om aan te nemen dat deze drukte minder wordt. Het aantal 
verscheepte producten (in duizenden) is in de piekmaanden zelfs meer dan in 2007: 916, 
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1490 en 1621 in juli, augustus en september 2007 tegen 948, 1507 en 1275 in 2008. Voor 
september stonden in mei minder orders geboekt, maar die kunnen nog binnenkomen.  
 
Ook in Q1 is er vaak ruimtegebrek, omdat ook de zomercollectie te groot is om gemakkelijk in 
het warehouse te passen. 
 
3.5 Wegzetten kost veel tijd 

Als de bezettingsgraad van de stellingen hoog is, kost het wegzetten van een pallet veel tijd. 
Bij lage bezetting gaat het veel sneller: de trucker zoekt een vak waar weinig dozen staan. 
Daar kan hij dan de helft van de pallet in kwijt. Zo heeft hij maar twee vakken nodig. Als de 
vakken voller staan kunnen er maar weinig dozen bij, zodat de trucker veel meer tijd is met 
het zoeken en rijden naar vakken waar nog een doos bij past. 
 
3.6 Beperkte capaciteit truckers 

Capaciteit van de truckers is beperkt. En zijn maar 24 trucks. Die zijn ook niet de gehele tijd 
beschikbaar, omdat de batterij regelmatig moet worden opgeladen, of omdat er onderhoud 
nodig is. Daarnaast is personeel dat op de truck mag rijden niet onbeperkt voor handen. In de 
minder drukke tijden is dit allemaal geen probleem, maar als het druk wordt geeft het 
regelmatig problemen. De truckers gaan dan in 3 shifts rijden, dat is dus dag en nacht. Maar 
ook dan kunnen zij in de drukke weken de werklast moeilijk aan. Als hierdoor achterstand 
ontstaat, houdt dat de andere afdelingen op: de sorteermachine kan niet werken als er geen 
dozen aangeleverd worden. 
 
3.7 Congestie 

Een probleem dat de trucker regelmatig tegenkomt is congestie. Hij rijdt een pulllijst en op 
een gegeven moment blijkt in de gang waar hij in moet al iemand anders te zijn. In dat geval 
zal hij de gang overslaan en later weer terugkomen. Dit kost echter wel tijd. Naast het 
omrijden moet hij ook in zijn scanner invoeren dat hij een aantal dozen voorlopig overslaat.  
 
Voor een trucker die bezig zijn met wegzetten is congestie minder een probleem. Aangezien 
hij bij het wegzetten niet gebonden is aan een zekere gang kan hij een gang uitzoeken waar 
nog niemand is.  
 
3.8 Ergonomie 

Het onderste niveau van de stelling bevindt zich ongeveer een decimeter van de vloer. Dat 
betekent dat een trucker zich moet bukken om een doos daar te pakken of weg te zetten. Dit 
kan zeker bij zware dozen tot klachten leiden.  
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3.9 Lost in Warehouse 

Een veel voorkomend probleem is dat de dozen 
achter de zichtbare stapels met dozen vallen. 
Als een trucker een doos pakt, die niet bovenop 
de stapel ligt, trekt hij die er met een rukje 
tussenuit. Daarbij kan het gebeuren dat de 
bovenste doos van de stapel aan de achterkant 
omlaag valt. Hierdoor is hij onzichtbaar als hij 
weer moet worden opgehaald. Als hij wordt 
teruggevonden is het vaak onduidelijk aan 
welke kant van de stelling hij hoort. Aan beide 
kanten van de stelling lopen gangen en liggen 
dozen opgeslagen. Vaak wordt simpelweg een 
kant gegokt, waardoor een deel van de dozen 
dus op een verkeerde locatie terecht komt. (zie 
afb. 3.1) 
 
3.10 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn 9 problemen opgesomd die betrekking hebben op dit onderzoek. 
Belangrijk daarbij zijn de lange rij-afstanden: dozen die nodig zijn, liggen vaak ver weg. 
Bovendien liggen producten op een pulllijst vaak verspreid over het warehouse. Ook ligt er 
veel NMI op de goede locaties. Dat laatste draagt bij aan het ruimtegebrek, vooral in de 
drukke periodes, waardoor wegzetten vervolgens meer tijd kost. De activiteiten van de 
truckers kosten daardoor juist in drukke tijden relatief meer tijd. Dit wordt nog eens versterkt 
door congestie, die ook toeneemt als er veel truckers rondrijden. Tot slot zijn voor de truckers 
de ergonomie en voor het managment het aantal producten dat weg raakt in het warehouse 
van belang. 

Afbeelding 3.1: lost in warehouse 
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4. Hoe dient het warehouse te worden ingedeeld? 

In dit hoofdstuk zal worden gezocht naar een antwoord op de tweede deelvraag: hoe dienen 
de stellingen te worden ingedeeld? In paragraaf 4.1 zal daarvoor een methode worden 
gekozen om het warehouse in te delen. In paragraaf 4.2 wordt bepaald welke klassen er 
zullen worden onderscheiden. Deze klassen krijgen in paragraaf 4.3 allemaal een plaats in het 
warehouse toebedeeld. Tot slot wordt in paragraaf 4.4 middels een ABC-analyse onderzocht 
of een verdere indeling van de klassen voor Receivings de moeite waard is.  
 
4.1 Indelingsmethode 

In de literatuur (bijvoorbeeld Goetschalckx en Ratliff, 1990) komen drie belangrijke methoden 
voor het indelen van een warehouse naar voren.  

1. Dedicated 
2. Random 
3. Class-based 

Dedicated storage betekent dat ieder product een vaste plaats in het warehouse heeft. Als de 
voorraad voor dit product niet maximaal is, zal lege ruimte ontstaan. Dit kan bij TBL niet 
worden toegepast. De extra ruimte die hiervoor nodig is, is niet beschikbaar. 
Bij random storage worden de dozen op een willekeurige vrije plaats in het warehouse gezet. 
Dit is wel mogelijk. 
 
De derde indeling is Class-based storage. Hierbij worden de producten in groepen verdeeld. 
Binnen de groep wordt producten willekeurig neergelegd. Deze indeling wordt op dit moment 
bij Timberland toegepast. Footwear en apparel worden apart opgeslagen. Daarnaast worden 
ook retouren en de halfvolle dozen van de Crt5 apart gehouden van de overige voorraad. De 
voordelen hiervan ten opzichte van Random storage zijn aanzienlijk. Zo kan bijvoorbeeld 
efficiënter worden gestapeld in de retourenafdeling, omdat alle doosjes even groot zijn. Er 
kan rekening gehouden worden met de gemiddelde ligtijd van een voorraadsoort door dozen 
langer stil liggen verder van het I/O punt op te slaan. Daarnaast levert het groeperen van 
producten, die in dezelfde batch worden opgehaald, een kortere route op bij het pullen.  
 
Voor de indeling van het warehouse zal daarom worden vastgehouden aan de Class-based 
storage policy. Er zal in dit hoofdstuk worden onderzocht of deze verder kan worden verfijnd. 
Daarvoor wordt eerst bekeken welke classes, welke voorraadsoorten, onderscheiden kunnen 
worden.  
 
4.2 Voorraadsoorten 

In paragraaf 2.2 is onderscheid gemaakt tussen een aantal voorraadsoorten, dat op dit 
moment al gescheiden in het warehouse wordt opgeslagen. Deze zijn in tabel 4.1 nog eens op 
een rijtje gezet. Deze producten blijven gescheiden liggen. Samenvoegen van 
voorraadsoorten zou slechts een kleine capaciteitswinst tot gevolg hebben, terwijl de 
efficiëntie bij het pullen behoorlijk achteruit zou gaan. Deze situatie is in dit onderzoek niet in 
beschouwing genomen. 
 
Receiving footwear Receiving apparel Leren Jassen 
Retouren footwear Retouren apparel Archief 
Crt5 footwear Crt5 apparel Samples 
Tabel 4.1: voorraadsoorten die in de huidige situatie worden onderscheiden 
 
Er zijn daarnaast nog meer soorten voorraad die onderscheiden kunnen worden. Allereerst is 
de voorraad verdeeld over twee afzetkanalen, namelijk retail en wholesale. In paragraaf 4.2.1 
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wordt uitgelegd waarom het niet wenselijk is deze opdeling ook fysiek in het warehouse te 
maken.  
 
Wat wel voordeel kan opleveren, is het apart houden van Non-Conveyable producten. Deze 
producten kunnen niet over de sorteermachine en moeten daarom allemaal via Pick&Pack. 
Dit wordt in paragraaf 4.2.2 behandeld.  
 
4.2.1 EU/RL 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 zijn er op papier twee aparte voorraden voor retail en 
wholesale. In praktijk staan deze door elkaar. Er is een goed argument te bedenken, dat het 
fysiek scheiden van de EU en RL voorraad rechtvaardigt, maar er zijn ook verschillende 
argumenten daartegen. Hieronder staan ze op een rijtje. 
 
Voor: 

1. De routes bij het pullen worden half zo lang, omdat een trucker met een EU pulllijst 
alleen door het EU deel van het warehouse hoeft te rijden;  

 
Tegen: 

1. Als een SKU voor zowel EU als RL nodig is bij de Crt5, moeten in het gescheiden 
systeem twee dozen worden gehaald en weggezet; 

2. Voor zowel EU als RL zullen halfvolle dozen ontstaan, als de inhoud niet helemaal 
nodig is bij de Crt5. Dit zorgt voor een verdubbeling van die voorraad; 

3. Het scheiden van de binnenkomende dozen is niet moeilijk, op elke doos staat 
duidelijk aangegeven voor welke voorraad hij is, maar kost toch meer tijd dan als het 
niet gebeurt; 

4. Iedere voorraadsoort zal in tweevoud aanwezig zijn, waardoor het veel lastiger is om 
de omvang van de locatie in lijn te houden met de omvang van de voorraad. Er gaat 
dus capaciteit verloren met afstemmingsproblemen. 

 
Het scheiden van EU en RL zou een behoorlijk grote verandering zijn, die niet van de ene op 
de andere dag in te voeren is. Of het voordeliger is deze scheiding te maken, is onduidelijk en 
niet eenvoudig uit te zoeken. Dit zal daarom buiten de scope van het onderzoek worden 
gehouden. De vermenging van EU en RL voorraden zal dus blijven zoals hij is. 
 
4.2.2 Non-Conveyable 

In Q3 zal bij de wintercollectie van 2008-2009 ongeveer 11-12% van de producten niet over 
de sorteermachine kunnen. Deze producten worden Non-Conveyable genoemd. Deze 
producten worden handmatig gesorteerd bij Pick&Pack. Bij binnenkomst in het warehouse is 
van de meeste producten bekend of ze conveyable zijn of niet. Als dit niet bekend is, wordt 
het door een van de medewerkers van Receiving bepaald en in het warehouse management 
system ingevoerd.  
 
De dozen met Non-Conveyable producten kunnen vervolgens gescheiden van de andere 
producten op pallets worden geladen en in een andere stelling worden weggezet. Het grote 
voordeel hiervan is dat een trucker voor het pullen voor de Crt1 altijd maar een klein deel van 
het warehouse door hoeft. Daarnaast hoeft een trucker die voor de sorteermachine dozen 
haalt ook niet meer door het deel van het warehouse waar Non-Conveyable producten staan. 
De routes worden dus korter en er staan gemiddeld meer dozen per gang. Bovendien kruisen 
de routes van truckers die Crt1 rijden, de routes voor de Crt3 en Crt5 niet meer, waardoor 
minder congestie ontstaat.  
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Door het scheiden van Non-Conveyable kunnen elke dag ongeveer 55 minuten worden 
uitgespaard, omdat de truckers voor het pullen van Crt1 niet meer door het hele warehouse 
hoeven. Daarnaast worden gemiddeld 68 minuten per dag uitgespaard, omdat voor alle 
andere pulllijsten de truckers niet door de gangen met Non-Conveyable hoeven. Tot slot 
worden dagelijks 34 minuten uitgespaard, doordat het aantal dozen dat per gang moeten 
worden opgehaald, veel groter is. Hierdoor hoeft een trucker niet voor elke doos apart 
omhoog. Als deze tijden bij elkaar worden opgeteld en vermenigvuldigd met de kosten van 
een werknemer per uur, komt dat uit op €12.000 per jaar. Bovendien levert deze verandering 
minder verkeer door het warehouse en dus minder congestie op.  
 
De eenmalige investering voor het leeg maken de stellingen waar de Non-Conveyable in zal 
worden opgeslagen kunnen eventueel gedeeld worden. Verder kost het dagelijks apart 
houden van Non-Conveyable bij Receiving enige tijd. Hoeveel tijd dat precies is, is nog 
onduidelijk, doordat niet duidelijk is hoeveel containers zowel conveyable als non-conveyable 
producten bevatten. Met het in paragraaf 6.2.3 voorgestelde sorteersysteem zullen naar 
verwachting de kosten beperkt blijven. 
  
In de berekening van kosten en baten zijn zowel de congestievoordelen en de sorteer-
nadelen niet meegenomen, omdat deze niet zijn gekwantificeerd.  
 
4.2.3 Conclusie 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat voor het indelen van de carton racking het best 
een Class-based storage methode kan worden gebruikt, waarbij de klassen worden 
onderscheiden zoals weergegeven in tabel 4.2. In de volgende paragraaf zal worden bepaald 
welke locaties aan deze klassen zullen worden toegewezen. 
 
Receiving footwear Receiving apparel Leren Jassen 
Retouren footwear Retouren apparel Archief 
Crt5 footwear Crt5 apparel Samples 
Non-conveyable FW Non-conveyable APP  
Tabel 4.2: voorraadsoorten die in de toekomstige situatie zullen worden onderscheiden 
 
4.3 Toewijzing locaties 

Voor het toewijzen van de opslaglocaties aan de klassen, zullen hieronder de klassen één voor 
één worden behandeld. Er wordt hierbij uitgezocht wat de specifieke eigenschappen van de 
klasse zijn en welke locatie het meest geschikt is om de klasse op te slaan.  
 
4.3.1 Samples 

De Samples nemen maar een kleine ruimte in en verplaatsing zou dus weinig opleveren. Dit is 
niet onderzocht. Ze blijven waar ze zijn: in de FA gang. 
 
4.3.2 Archief 

Ook het Archief neemt maar een kleine ruimte in en blijft waar het is: in de EA gang. Hier 
worden ook een aantal waardevolle producten opgeslagen. Dit deel van de hal is speciaal met 
een hek afgeschermd. Verplaatsing van het archief zou een kostbare aangelegenheid zijn, 
omdat alle hekken dan verplaatst moeten worden. 
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4.3.3 Crt5 

Dagelijks gaan er gemiddeld ongeveer 10.000 kartons over de Crt5. Van die kartons is 85% na 
de voorsortering nog niet leeg en dient dus weer teruggezet te worden in het warehouse. Het 
aantal bewegingen naar deze locaties is veel groter dan het aantal bewegingen naar de 
andere locaties in het warehouse. In week 23 werden er gemiddeld 0,25 pallets per kubieke 
meter gepulld, acht keer zo veel als locaties waar Receiving staat.  
 
Het is daarom raadzaam de Crt5 opslag locaties dicht bij de voorsorteerbaan van de Crt5 te 
plaatsen. Daarnaast zijn locaties onderin het warehouse gunstiger, omdat hiervoor geen extra 
hoogtemeters hoeven te worden gemaakt. Bovendien is gekeken naar het opvangen van 
piekbelasting met de Crt5 voorraad. Doordat de Crt5 voor de meeste bewegingen zorgt, is 
hier ook de meeste winst te behalen.  
 
Het opvangen van pieken in de werklast zal moeten gebeuren door meer werk te verzetten 
met de beschikbare werknemers, of door meer mensen aan het werk te zetten. Het eerste is 
niet eenvoudig. Met de voorgestelde oplossingen wordt door het jaar heen gestreefd naar 
een efficiënter pull- en wegzetproces. Tijdens de pieken is het lastig extra winst te behalen. 
Sterker nog, er dreigt een daling van de hoeveelheid dozen die een trucker per uur aan kan. 
Doordat de bezetting in de stellingen hoger is, zal het langer duren voor een pallet helemaal 
weggezet is. Waar een trucker in rustige tijden misschien aan 3 vakken genoeg had om de 
dozen van een pallet kwijt te kunnen, zal hij, als er minder plaats vrij is in de vakken, 
misschien wel 6 vakken langs moeten. Daarbij zal hij meer moeten passen en meten om de 
dozen neer te kunnen zetten. 
 
Een bijkomend probleem is dat de congestie toeneemt als het verkeer in het warehouse 
toeneemt. Het zal vaker voorkomen dat een trucker een gang bezet aantreft en de drukte in 
de verbindingsgangen zorgt ervoor dat de rijtijden tussen de verschillende hallen groter 
worden.  
 
Voor het opvangen van de piekbelasting is TBL daarom afhankelijk van de inzet van 
uitzendkrachten. Het vinden of opleiden van geschoolde heftruckchauffeurs is echter lastig en 
duurder dan het gebruik van minder geschoolde krachten. De laatstgenoemden kunnen 
uitsluitend op de grond worden ingezet, wat betekent dat ze alleen op A en B niveau kunnen 
werken. Als de Crt5 Residuals op AB niveau worden opgeslagen zorgt dat voor een grote 
hoeveelheid werk op AB niveau en dus voor veel werk dat door uitzendkrachten kan worden 
gedaan. Dat zorgt voor relatief veel flexibiliteit in de hoeveelheid dozen die per dag 
behandeld kunnen worden. Voorwaarde is wel dat er voor deze uitzendkrachten voldoende 
materiaal beschikbaar is, in de vorm van pompwagens en PL’s. Dit zijn met de hand 
voortbewogen respectievelijk gemotoriseerde voertuigen waarmee pallets vervoerd kunnen 
worden. 
 
Een bijkomend voordeel van het toewijzen van de AB niveaus aan Crt5 Residuals is de 
efficiëntie bij het pullen. Bij gebruik van een PL kan een trucker per uur 10% meer dozen 
pullen en wegzetten, volgens inschatting van de team-leads bij Timberland. Dit voordeel kan 
het meest worden uitgebuit als er zoveel mogelijk bewegingen op AB niveau plaats vinden. 
Dat is het geval bij de Crt5 Residuals. 
 
Een nadeel van het werken op vooral A niveau is dat door het werken dicht bij de grond veel 
gebukt moet worden. Dit is vooral vervelend als er ook nog eens zware dozen van de grond 
moeten worden getild. Door de dozen van de Crt5 op A niveau te zetten, neemt het aantal 
bewegingen naar A niveau flink toe. Doordat de dozen van de Crt5 al geopend en deels 
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leeggehaald zijn, zullen deze echter minder zwaar zijn dan de ongeopende dozen. Dit scheelt 
bijna de helft in het gewicht.  
 
De Crt5 Residuals zullen worden opgeslagen op AB niveau in de gangen BM tot BP en alle 
gangen C, D, E en F. Deze locaties zijn bij elkaar even groot als de voorheen voor Crt5 
beschikbare locaties. De onderverdeling naar Footwear en Apparel gebeurt vooral afhankelijk 
van de aard van de voorraad die zich op de hogere niveaus in dezelfde gangen bevindt. Als op 
C-I niveau Footwear ligt opgeslagen, is het wenselijk om op AB niveau juist Apparel te leggen, 
in tegenstelling tot de huidige situatie (zie afb. 4.1). Hierdoor zal het verkeer beter worden 
verdeeld over de gangen. Als op een zeker moment Footwear wordt uitgereden zal dat 
betekenen, dat in een deel van de gangen truckers op C-I niveau aan het pullen zijn, terwijl zij 
in andere gangen op AB niveau pullen.  

 Afbeelding 4.1: huidige situatie 
 
Zowel bij het pullen als bij het wegzetten levert dit geen nadelen op. Voor het pullen van AB 
niveau zijn er andere pulllijsten dan voor C-I niveau en ook het wegzetten van AB en C-I 
niveau gebeurt nooit tegelijk, omdat de dozen op AB niveau van de Crt5 komen en de dozen 
op C-I niveau van Receiving. Het hier beschreven concept zal in het vervolg ‘kruislings 
wegzetten’ worden genoemd (afb. 4.2).  

Afbeelding 4.2: kruislings wegzetten 
 
De gangen worden als volgt over Footwear en Apparel verdeeld. BM-BP, D en FM-FW krijgen 
als bestemming Footwear. C, E en FB-FM zullen voor Apparel zijn bestemd. De FM gang is een 
dubbelbrede verbindingsgang en is dus een logische scheiding.  
 
In totaal worden 770.000 dozen per jaar gepulld van de nieuwe locaties. Als bij het pullen en 
wegzetten van deze dozen de verwachte tijdwinst van 10% wordt gehaald, kan een jaarlijkse 
besparing van €20.735 worden verwacht. 
 

niveau
i
h
g
f
e
d
c
b
a
gang AA AB AC AD

Footwear receiving
Footwear Crt5
Apparel receiving
Apparel Crt5

Footwear receiving
Footwear Crt5
Apparel receiving
Apparel Crt5

niveau
i
h
g
f
e
d
c
b
a
gang AA AB AC AD
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Omdat de verplaatsing van voorraden van belang is voor verschillende voorraadsoorten 
zullen de kosten van deze verandering in hoofdstuk 7 worden behandeld. 
 
4.3.4 Retouren 

De retouren liggen vaak langer op hun plaats dan andere dozen. Het aantal pallets dat per 
kubieke meter wordt opgehaald, is daardoor lager op de locaties waar retouren liggen. Bij 
receiving worden jaarlijks gemiddeld 2,48 pallets per kubike meter opslag gepulld. Bij 
retouren ligt dit aantal lager: jaarlijks worden slechts 1.64 pallets per kubike meter gepulld.  
 
Het ligt voor de hand om de retouren dus achter in het warehouse op te slaan, zodat de 
betere plaatsen voor andere, sneller lopende klassen kunnen worden bewaard. De retouren 
zullen worden opgeslagen in de gangen AA tot AJ. 
 
De verdeling tussen Footwear en Apparel zal bij retouren anders gebeuren dan bij de andere 
klassen. Om te voorkomen dat er bij de retouren veel doosjes kwijt raken (zie paragraaf 3.9), 
zullen gangen met Footwear afgewisseld worden met gangen met Apparel. Als een doos dan 
achter de zichtbare stapels is gevallen, is het duidelijk van welke kan hij komt. Dit scheelt in 
het aantal fouten dat wordt gemaakt. 
 
Hierbij moet wel ook de pull-sequence in de 
desbetreffende gangen worden aangepast. 
Met de huidige strategie zouden anders veel 
te veel meters worden gemaakt, omdat alle 
Footwear gangen van dezelfde kan betreden 
zouden moeten worden. De rit terug is door 
een Apparel gang, waar helemaal geen pulls 
zijn, als de trucker een Footwear pulllijst 
uitrijdt (zie afbeelding 4.3).    Afbeelding 4.3: huidige pseudo-S-shape  
 
 
Dit komt door de pseudo-S-shape die wordt 
gebruikt (zie paragraaf 2.1.8).Een 
eenvoudige oplossing is het invoeren van 
een dubbele pseudo-S-shape, waarbij in 
feite twee slangen door het warehouse 
worden getrokken: een die door de Apparel 
gangen loopt en een die door de Footwear 
gangen loopt (zie afbeelding 4.4). 

Afbeelding 4.4: dubbele pseudo-S-shape 
 
De opbrengst van het verplaatsen van retouren komt voort uit de vermindering van het 
aantal pendel bewegingen naar hal 4. Het verschil in pallets per kubike meter, 
vermenigvuldigd met het aantal kubike meters opslag en de tijd die het kost om een pallet 
naar hal 4 te pendelen resulteert jaarlijks in een besparing van 384 uur. Als dit wordt 
vermenigvuldigd met het uurtarief van een trucker, €15,50, resulteert dat in een opbrengst 
van €5.949,- per jaar. 
 
Omdat de verplaatsing van voorraden van belang is voor verschillende voorraadsoorten 
zullen de kosten van deze verandering in hoofdstuk 7 worden behandeld. 
 
  

FW APP FW APP

FW APP FW APP
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4.3.5 Non-Conveyable 

De omloopsnelheid van Non-Conveyable producten zal naar verwachting vergelijkbaar zijn 
met de omloopsnelheid van de andere dozen van Receiving. Ook de herkomst van de pallets 
is hetzelfde: Receiving. De keuze voor een plaats in het warehouse hangt daarom 
voornamelijk af van de plaats waar de pallets heen gebracht worden. De stellingen dichtbij 
Pick&Pack zullen daarom voor Non-Conveyable worden gereserveerd, dat zijn alle D en E 
gangen.  
 
De D gangen zullen bestemd zijn voor Non-Conveyable Apparel. De E gangen worden voor het 
grootste gedeelte toegewezen aan Non-Conveyable Footwear. Omdat de D gangen niet alle 
Non-Conveyable Apparel kunnen herbergen zal ook een deel van de E gangen daarvoor 
gebruikt worden. Waar de grens komt te liggen wordt ter plaatse bepaald. De desbetreffende 
stelling is in het begin leeg en zal gebruikt worden zodra de reeds toegewezen gangen van 
Footwear of Apparel vol raken.  
 
Het scheiden van non-conveyable producten levert dagelijks een aanzienlijke rijtijd winst op. 
Op dit moment heeft een trucker meer dan een uur per dag nodig, nog zonder het zoeken en 
picken van de dozen, om het hele warehouse te doorkruisen om non-conveyable producten 
op te halen. In de nieuwe situatie hoeft hij alleen het beperkte aantal gangen met non-
conveyable door. Dat scheelt meer dan 50 minuten per dag rijtijd, resulterend in een 
besparing van €3.527 per jaar. Daar bovenop komt de besparing die wordt behaald doordat 
voor andere voorraadsoorten niet meer door de gangen met non-conveyable gereden hoeft 
te worden. Dit bedraagt ongeveer €4.409.  
 
Bovendien is het aantal dozen in de gangen waar gepickt wordt veel groter in de nieuwe 
situatie. Naar verwachting is dit voor non-conveyable dozen ongeveer acht keer zo veel. Met 
behulp van de in paragraaf 4.4.5 gebruikte simulatie kan nu worden geschat hoeveel 
hoogtemeters de trucker moet maken per doos. Dit is bijna de helft van de oorspronkelijke 
situatie, resulterend in een besparing van €2.193 per jaar.  
 
De besparing in hoogtemeters die wordt gehaald doordat de dozen voor de Crt3 en Crt5 ook 
dichter opeen liggen is relatief klein, waardoor deze opbrengst moeilijk te schatten is. Deze 
besparing wordt daarom niet meegenomen in de berekening van de opbrengst. 
 
Doordat er minder uren worden gemaakt om de dozen te picken zijn ook minder trucks 
nodig. Dat scheelt naar verwachting op termijn nog eens €1.269 per jaar. 
 
Omdat de verplaatsing van voorraden van belang is voor verschillende voorraadsoorten 
zullen de kosten van deze verandering in hoofdstuk 7 worden behandeld. 
 
4.3.6 Receiving 

Alle stellingruimte die hierboven nog niet aan een andere voorraadgroep is toegewezen, zal 
voor Receivings gebruikt worden. Hoe deze ruimte wordt verdeeld onder Footwear en 
Apparel, wordt voor het grootste gedeelte gedicteerd door de huidige locaties van Footwear 
en Apparel. Het verplaatsen van deze voorraden zou een grootschalige operatie worden, die 
niet binnen de grenzen van dit project te realiseren is. Apparel blijft daarom liggen in de 
gangen FB tot FM, op C-I niveau. Footwear houdt zijn plaats in de AK-AO gangen en de FM-
FW gangen op C-I niveau. In de B gangen raakt de Footwear vier gangen op AB niveau kwijt 
aan de Crt5 locaties. De rest van de gangen blijft bestemd voor Footwear.  
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Door de verplaatsing van de Crt5 is echter wel weer extra ruimte vrijgekomen in de C gangen 
op C-I niveau. Deze ruimte zal bestemd worden voor de productgroep die, als de voorraad het 
grootst is, het grootste ruimtegebrek heeft. Door dit pas op het laatste moment te beslissen 
worden situaties voorkomen, waarin bij de ene voorraadsoort nog wat ruimte is, maar de 
stelling bij de andere voorraadsoort helemaal vol is. Deze situaties zijn erg hinderlijk omdat 
dit tot gevolg zou kunnen hebben dat voorraadsoorten gemengd gaan worden. Dat gaat op 
zijn beurt weer ten koste van de efficiëntie bij het pullen. Truckers met FW pullijsten moeten 
opeens ook de APP gangen doorrijden, wat extra tijd kost en bovendien voor extra congestie 
zorgt.  
 
De opslag van dozen die van Receiving komen neemt veruit de meeste plaats in het 
warehouse. Het wegzetten en picken van deze dozen neemt daarbij een groot deel van de tijd 
van de truckers in beslag. Dit was aanleiding voor een onderzoek naar het verder opdelen van 
de Receivings op basis van omloopsnelheid. Hieraan wordt vaak gerefereerd als een ‘ABC-
analyse’. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 
 
4.4 ABC-Analyse 

Het belangrijkste principe van de ABC-Analyse is dat producten die vaak gevraagd worden, op 
betere locaties worden gelegd, zodat er meer bewegingen daar en minder bewegingen naar 
veraf gelegen locaties zijn. In deze paragraaf zal worden uitgewerkt hoe dit het beste kan 
worden gedaan. Er moeten daarvoor een aantal keuzes worden gemaakt. Ten eerste, welk 
criterium is het beste om een onderverdeling in ABC stijlen op te baseren? En hoeveel klassen 
moeten er dan worden gemaakt? Vervolgens moet worden uitgezocht welke stijlen in welke 
klasse vallen. De vierde vraag is in welke gangen de snelst lopende producten worden gelegd 
en welk deel van die gang daarvoor gebruikt zal worden. Tot slot zal worden uitgerekend wat 
de opbrengst van het invoeren van een ABC-opsplitsing van het warehouse is en hoe dat zich 
verhoudt tot de kosten.  
 
4.4.1 Indelingscriterium 

In de situatie bij Timberland is niet alleen de vraag van een product van belang, maar ook de 
ruimte die de voorraad van dat product in beslag neemt. Producten die in aanmerking komen 
voor de beste plaatsen zijn producten met een zo groot mogelijke omloopsnelheid per 
kubieke meter ruimte die ze innemen. Dit is echter wel een lastig criterium, omdat hiervoor 
zowel het huidige voorraadniveau, de verwachte vraag, als de verwachte leveringen 
meegenomen moeten worden. Daarmee zou dan de verwachte omvang van de voorraad 
berekend kunnen worden, die als basis voor de ABC indeling gebruikt kan worden.  
 
Het zou beter zijn als voor de ABC indeling een eenvoudiger criterium gebruik kon worden. 
Het voor de hand liggende criterium is hierbij de verwachte doorzet. De criteria ‘doorzet per 
voorraad’ en ‘doorzet’ zullen hieronder vergeleken worden, waarna een keuze wordt 
gemaakt.  
 
Voor de maart 2008 is van alle stijlen die meer dan 10 keer werden verkocht, in een grafiek 
gezet hoe groot de doorzet ten opzichte van de voorraad was (afbeelding 4.5). De punten met 
een doorzet/voorraad van meer dan 5 zijn in de grafiek weergegeven alsof doorzet/voorraad 
5 was. 
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Afbeelding 4.5: doorzet/voorraad, maart 2008 
 
Het valt hierbij op, dat de doorzet per voorraad behoorlijk verschilt per stijl. Dit sterkt het 
idee dat een ABC-analyse en het invoeren van ABC-locaties voordeel kunnen opleveren. Het 
wordt ook al snel duidelijk, dat de stijlen met een grote doorzet niet echt meer doorzet per 
voorraad hebben. Er zijn bij deze stijlen weinig uitschieters naar beneden, maar ook niet veel 
naar boven. Als de stijlen naar doorzet worden opgedeeld in 10 gelijke stukken, kan met de 
karakteristieken van deze stukken een gemiddelde worden bepaald voor stijlen met gelijke 
doorzet. Betrouwbaarder is echter de mediaan, omdat deze minder wordt beïnvloed door 
uitschieters, die veroorzaakt kunnen zijn doordat het voorraadniveau toevallig zeer laag was 
op de twee meetmomenten in maart (zie afbeelding 4.6). 
 

  
Afbeelding 4.6: doorzet/voorraad per percentiel 
 
Aan de mediaan is te zien dat stijlen met een hogere doorzet over het algemeen ook iets 
beter scoren wat betreft de doorzet per voorraad. Deze verschillen zijn echter niet zo groot 
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dat het gebruik van louter de doorzet kan worden aanvaard als criterium voor de ABC-
analyse. Daarom zal hiervoor de doorzet per voorraad worden aangehouden.  
 
Om er zeker van te zijn dat dit criterium inderdaad voordeel op kan leveren is een Pareto 
curve gemaakt, waarin de cumulatieve vraag is uitgezet tegen de cumulatieve voorraad. 
Hierbij zijn de SKU’s gesorteerd volgens het criterium: vraag/voorraad. Deze is weergegeven 
voor de maand maart, in het drukke eerste kwartaal (afbeelding 4.7). Hierop is te zien dat in 
de maand maart aan 70% van de vraag is voldaan met 30% van de voorraad. Dat is iets 
minder dan de standaard 80-20. 

 
Afbeelding 4.7: vraag/voorraad, maart 2008 
 
4.4.2 Aantal klassen 

De bepaling van het aantal klassen dat zal worden aangehouden, is een afweging tussen drie 
belangrijke argumenten.  
 

1. Opbrengst: hoeveel minder meters worden er gemaakt als er een klasse bijkomt? 
2. Ruimte: is er genoeg ruimte beschikbaar om zo veel klassen te maken?  
3. Organisatie: hoeveel lastiger zijn meer klassen te organiseren?  

1. Opbrengst 

Rosenblatt en Eynan (1987) hebben per aantal klassen uitgerekend hoe groot de verbetering 
van rijtijd is, die wordt behaald als een ABC-systeem met verschillende aantallen klassen 
wordt ingevoerd. Zij hebben dit gedaan voor een 80-20 vraaglijn. In tabel 4.3 is dit 
weergegeven, samen met de verbetering die wordt behaald bij een 70-30 curve, zoals die bij 
TBL het geval is. Deze is uitgerekend volgens de methode van Rosenblatt en Eynan.  
 
Het valt hierbij meteen op dat de verbetering voor de 70-30 curve slechts 55% van de 
verbetering voor de 80-20 curve bedraagt. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het 
invoeren van een ABC systeem bij Timberland aanzienlijk minder voordeel zal opleveren dan 
in de meeste literatuur (bijvoorbeeld Goetschalckx en Ratliff, 1990 en Petersen en Aase, 
2004), die uitgaat van de 80-20 situatie. 
 
Bovendien wordt bij TBL niet iedere doos per stuk opgehaald, maar gebeurt dit per pallet van 
vaak 20 dozen. Dat vermindert de rijtijd tot bijna 1/20e, wat echter ook betekent dat 
besparingen op die rijtijd slechts 1/20e opbrengen.  
 
Hoewel invoering van een ABC systeem bij TBL minder voordeel zal opleveren, is niet uit te 
sluiten dat het genoeg voordeel kan opleveren om invoering aantrekkelijk te maken. De 
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opbrengst bij 2 klassen is 19.5%, bij 3 klassen is dat 24,0%, bij meer klassen worden de 
opbrengsten nog maar weinig meer.  
 
Aantal 
klassen 

Rijafstand 
70-30 

Verbetering 
70-30 

Rijafstand 
80-20 

Verbetering 
80-20 

1 0.6667 0.0% 0.6667 0.0% 
2 0.5368 19.5% 0.4277 35.9% 
3 0.5063 24.0% 0.3754 43.7% 
4 0.4946 25.8% 0.3557 46.6% 
5 0.4888 26.7% 0.3462 48.1% 
6 0.4855 27.2% 0.3408 48.9% 
7 0.4835 27.5% 0.3375 49.4% 
8 0.4822 27.7% 0.3354 49.7% 
9 0.4812 27.8% 0.3339 49.9% 
10 0.4806 27.9% 0.3328 50.1% 
Tabel 4.3: verwachte verbetering van de rijafstand zónder batching 

2. Ruimte 

Met het maken van meer klassen wordt de beschikbare ruimte niet minder. De 
bezettingsgraad zal echter wel minder worden. Dit komt doordat het lastig is de hoeveelheid 
locaties die voor een klasse worden gereserveerd exact af te stemmen op de ruimte die nodig 
is. Bovendien is in elke klasse extra ruimte nodig om pieken op te vangen. Meer klassen 
betekent meer reserveruimte en dus meer lege vakken. Een voorbeeld. Stel, er zijn 4 klassen: 
I, II, III en IV. De voorraadniveaus van zes weken staan in tabel 4.4. Om te zorgen dat de 
voorraad altijd past is de ruimte die per klasse moet worden gereserveerd gelijk aan het 
maximum. Er is dus 145 nodig. De totale voorraad is echter nooit groter dan 130. Als in dit 
voorbeeld maar één klasse wordt aangehouden scheelt dat dus 15 ruimte.  
 
week\klasse I II III IV totaal 
1 10 50 30 20 110 
2 15 50 25 30 120 
3 20 45 30 25 120 
4 10 40 40 30 120 
5 20 50 30 30 130 
6 15 55 20 30 120 
maximum 20 55 40 30 145 
Tabel 4.4: ruimtegebruik in het warehouse 
 
Bij TBL zijn per klasse niet één, maar twee voorraadgroepen, omdat voor FW en APP een 
afzonderlijke voorraad wordt aangehouden. Bovendien is de ruimte tijdens de piek zeer 
beperkt. In de voorgaande jaren was tijdens de piek de ruimte zelfs niet toereikend. Dit zorgt 
voor extra kosten en verlies van efficiëntie bij het pullen en wegzetten. Het is dus raadzaam 
het aantal klassen tot een minimum te beperken. 

3. Organisatie 

Het gebruiken van meer klassen zorgt voor een complexere organisatie. Bij Receiving moeten 
de dozen per klasse op een pallet worden geladen. In het geval van twee klassen betekent dit 
links van de baan de ene klasse, rechts de andere. Dit kan handmatig worden gesorteerd door 
de persoon die de dozen afscant bij binnenkomst. Meer klassen zorgt voor een lastige klus 
voor de sorteerder. Hij moet dan niet één (bekend gaat naar klasse 1, onbekend naar klasse 
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2), maar meerdere rijtjes onthouden. De kans op fouten is hierdoor ook groter. Het opzoeken 
van de nummers kan natuurlijk ook, maar kost veel tijd.  
 
Daarnaast moeten de verschillende stromen pallets naar verschillende locaties gereden 
worden, wat zorgt voor een ingewikkelder taak voor de pendelaar. De kans dat er voorraden 
blijven staan, of juist dat de pallets niet op tijd op de plaats van bestemming zijn, neemt toe 
bij meer klassen. 
 
Wat betreft de opbrengst lijkt 2 of 3 klassen het meest voor de hand te liggen. Een tekort aan 
ruimte kan kosten met zich meebrengen die het voordeel van meer klassen gemakkelijk 
teniet doen. Bovendien zal een complexere organisatie de operationele kosten en de kans op 
fouten hoger maken, bij meer klassen. Er wordt daarom gekozen voor het creëren van 2 
klassen. 
 
4.4.3 Stijlen selecteren 

Het is lastig om van alle stijlen in het warehouse te bepalen wat de doorzet per voorraad zal 
gaan worden. Er moet hierbij rekening gehouden worden met de huidige voorraadniveaus, de 
verwachte binnenkomende shipments en de verwachte momenten dat de producten het 
pand weer verlaten. Deze data zijn aanwezig, maar in verschillende, niet aan elkaar 
gekoppelde systemen. Er is daarom in dit onderzoek voor gekozen om in eerste instantie met 
een kleine hoeveelheid stijlen Footwear een proef voor te bereiden. Met deze proef kan 
worden onderzocht of het indelen van ABC stijlen in het hele warehouse de moeite waard is 
en of grotere investeringen, om het systeem beter te automatiseren, gerechtvaardigd zijn. 
 
Om, ondanks de kleine hoeveelheid stijlen, toch duidelijk verschil te maken, is gekozen voor 
het werken met de snelst lopende stijlen. Deze scoren bovendien gemiddeld iets beter op het 
gekozen criterium. 
 
Van de 30 snelst lopende Footwear stijlen is uitgerekend hoe groot de gemiddelde voorraad 
in Q3 zal zijn en hoe groot de doorzet per voorraad in die periode zal zijn. Daaruit zijn 
vervolgens de tien meest belovende stijlen geselecteerd om A stijl te worden. Hiervoor is de 
beste plaats in het warehouse gezocht. Waar dat is staat beschreven in de volgende twee 
paragrafen. 
 
4.4.4 Bepaling A locaties 

Voor de pilot is in de piek ongeveer 
563 m3 nodig. Deze ruimte moet 
worden gevonden op een plaats 
waar de aanvoertijden van 
Receiving plus de afvoertijden naar 
de Crt3 en Crt5 zo klein mogelijk 
zijn. Als we op de plattegrond van 
het warehouse (zie afbeelding 4.8) 
kijken vinden we daar drie 
mogelijke plaatsen, namelijk hal 4, 
hal 5 en hal 6. Hal 6 is voor een deel 
iets verder weg, maar met het 
huidige systeem bij Receiving, 
waarbij de pallets allereerst in de 
FM gang gestald worden, is de 

Afbeelding 4.8: plattegrond warehouse 
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omweg minimaal. Omdat hal 5 ook erg gunstig ligt voor de Crt1, worden in deze hal de 
kartons met Non-Conveyable producten opgeslagen.  
 
Hal 6 lijkt intuïtief het beste, omdat deze gangen, zeker wat betreft het Apparel gedeelte, 
geografisch tussen de afdeling Receiving en de Crt3 en Crt5 in liggen. Het aantal extra meters 
dat gemaakt zou moeten worden voor de C stelling, is echter te verwaarlozen. Deze stelling 
heeft bovendien als voordeel dat de gangen korter zijn, wat minder problemen met congestie 
geeft. Deze problemen zullen met de grotere verwachte drukte in de A locaties groter zijn dan 
in de rest van het warehouse.  
 
Een nadeel van de C gangen is echter dat ze maar weinig dozen kunnen herbergen. De 
huidige voorraad A producten zou alleen in deze gangen passen, als alle niveaus voor A 
producten worden gebruikt. Dat betekent ook dat het lastig is om de ruimte voor A 
producten uit te breiden, als de voorraad A producten groter blijkt te zijn dan op voorhand 
kon worden voorzien.  
 
Ook het uitbreiden van de pilot naar een grotere groep producten is veel makkelijker als de A 
locaties in hal 6 zijn gelegen. Daarom zal deze hal worden gebruikt voor de A locaties. 
Daarvoor worden de beste gangen uitgekozen. Dat zijn in het geval van Footwear gang FM en 
verder.   
         
4.4.5 Aantal niveaus A 

Wetende waar de gangen met A locaties gaan komen, wordt het tijd te bepalen welk deel van 
die gangen A locatie wordt. In een gang zijn 9 niveaus. De onderste twee daarvan zijn 
bestemd voor Crt5 Residuals. Die twee niveaus worden daarom buiten beschouwing gelaten. 
Dan blijven er 7 niveaus over om te verdelen over A en B locaties. Het doel bij deze verdeling 
is het minimaliseren van de tijd die het kost om alle kartons te pullen. Deze tijd is opgebouwd 
uit verschillende componenten, namelijk het zoeken naar een doos in de stelling, het rijden 
naar een volgende doos en een aantal set-up activiteiten. Dat zijn bijvoorbeeld het wegzetten 
van de volle pallet, het pakken van een lege nieuwe en het halen van pulllijsten. De set-up 
tijden en de tijd die nodig is voor het zoeken en pakken van een doos uit de stelling, zijn 
onafhankelijk van de locaties. De rijtijden zijn dat echter niet. Daar wordt hieronder verder op 
ingegaan.  

Rijtijden 

De rijtijd kan worden opgesplitst naar rijtijd tussen de gangen, rijtijd in de gang en de tijd die 
het kost om omhoog en omlaag te gaan in de gang. De rijtijd tussen gangen is de rijtijd in de 
dwarsgangen en is niet afhankelijk van de verdeling van dozen binnen een gebied in het 
warehouse. Voor een pulllijst moet de trucker bijna altijd het hele gebied door. Daarom zal 
deze tijd niet worden meegenomen bij het bepalen van het aantal A niveaus per gang. 
 
De rijtijd in de gang ligt vrijwel vast. Als een gang wordt binnen gegaan, wordt deze meestal 
ook helemaal uitgereden. De totale tijd om de gangen door te rijden kan wel worden beperkt, 
als een aantal gangen niet bezocht hoeven te worden.  
 
De tijd om naar boven en naar beneden te gaan is het meest variabel. Deze is afhankelijk van 
de hoogte van de producten in de gang en de ligging ten opzichte van elkaar.  
 
Kunder en Gudehus (1975) hebben een formule bedacht om de verwachte horizontale rijtijd 
door de gang te berekenen:  
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E(Tg) = tgM(1-((M-1)/M)N) 
 
Waarbij  
E(Tg) = verwachte totale horizontale rijtijd door de gangen 
tg = horizontale rijtijd per gang 
M = aantal gangen 
N = aantal dozen dat moet worden opgehaald 
 
In de situatie bij het EDC van Timberland zijn er 10 gangen Footwear in hal 6. Omdat hier de A 
locaties komen, worden deze gangen als maat genomen. De totale voorraad Footwear heeft 
een omvang die overeenkomt met 39.5 gangen Footwear. In afbeelding 4.9 zijn de kansen op 
een lege gang voor de situatie met en zonder (=huidige situatie) ABC locaties weergegeven, 
zoals die met de formule van Kunder en Gudehus zijn uitgerekend.  
 
De praktijk voldoet echter niet aan deze formule. Zoals te zien is in de grafiek (afbeelding 4.9), 
liggen punten van de praktijksituatie structureel boven de donkerblauwe lijn, de theoretische 
verwachting.  
 

Afbeelding 4.9: kans dat er geen dozen uit een gang worden gehaald 
 
Dit komt doordat het wegzetten van kartons per pallet gebeurt. Deze kartons zijn vaak 
dezelfde stijl, maar bijvoorbeeld wel verschillende maten. Een pallet wordt over het 
algemeen in zijn geheel in dezelfde gang weggezet. Als vervolgens voor een wave de 
betreffende stijl wordt gevraagd, zal dit relatief vaak verschillende maten betreffen. Deze 
staan dan dus in dezelfde gang. Hierdoor komt het met regelmaat voor dat er veel meer 
kartons uit een gang moeten worden gepulld, dan op basis van het totale aantal kartons op 
een pulllijst, mag worden verwacht.  
 
Wij hebben daarom een numerieke correctie uitgevoerd om de kans dat een gang niet wordt 
bezocht, gegeven het totale aantal pulls in een route, te voorspellen. Deze formule moest aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Bij 0 pulls is de kans dat een gang niet wordt bezocht 1 
2. Alle kansen liggen tussen 0 en 1 
3. Als N à ∞, kans op geen bezoek gang à 0 
4. Een zo goed mogelijk fit met de praktijk 
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Hierbij is de formule van Kunder en Gudehus (1975) als uitgangspunt gebruikt. Het aantal 
producten per gang is voor dit onderzoek echter gecorrigeerd. Dat levert de volgende twee 
formules op. 
 
Ñ = N * aN/(N+b)  
 
E(Tg) = tgM(1-((M-1)/M)Ñ) 
 
Waarbij 
 
Ñ = Gecorrigeerde aantal producten per gang 
a = 0,0657 
b = 240 
 
De waarden voor a en b zijn geschat met de kleinste kwadraten methode, voor een zo goed 
mogelijke fit met de praktijk. 
 
Met deze formule kan het aantal horizontale meters door de gangen worden voorspeld, 
zowel voor de oorspronkelijke situatie, als voor de situatie met A en B locaties. 
 
Naast deze horizontale beweging is ook het aantal hoogtemeters dat afgelegd wordt, van 
belang. Uitgaande van de kortste route tussen twee opeenvolgende dozen in een gang, is het 
aantal hoogtemeters gelijk aan het hoogteverschil tussen de locaties van deze twee dozen. 
De verwachte hoogtemeters zijn bepaald met behulp van een simulatie, waarin N/M 
producten willekeurig in 
een gang werden 
geplaatst. Vervolgens 
werden deze volgens de 
pickroute op volgorde 
gezet en werden de 
hoogteverschillen 
bepaald. Per configuratie 
is dit voor 300 instanties 
gedaan.  
Er is gevarieerd met het 
aantal niveaus dat als A 
locatie gebruikt gaat 
worden. Daarnaast werd 
het aantal kartons dat per 
gang moest worden 
opgehaald gevarieerd. De 
resultaten zijn vertaald 
naar afbeelding 4.10, 
waarin het aantal 
hoogtemeters staat 
weergegeven, dat 
gemiddeld per karton in 
de gang moest worden 
gemaakt.  

          Afbeelding 4.10: aantal hoogtemeters per karton 

Aantal hoogtemeters per carton

1.60

2.10

2.60

3.10

3.60

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Aantal niveaus A 

locaties per gang

Aantal 
hoogtemeters

per carton

3
6
9
15
30
Geen ABC 6
Geen ABC 9
Geen ABC 15
Geen ABC 30

Aantal dozen 
per gang 
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Door de verwachte horizontale en verticale meters te combineren met de gemiddelde 
rijsnelheid, wordt een grafiek verkregen waarin te zien is wat het optimale aantal A niveaus 
per gang is (afbeelding 4.11). De waarden voor 3 en 4 niveaus A locaties liggen erg dicht bij 
elkaar, rond 1 seconde per doos. Omdat in deze berekening niet is meegenomen, dat een 
truck dicht bij de grond een hogere rijsnelheid heeft, zal de praktijk iets in het voordeel van 
de oplossing met meer verkeer op lagere niveaus uitvallen. Daarom zal het creëren van 3 
niveaus A locaties de beste oplossing zijn. 
 

 
Afbeelding 4.11: tijdwinst per karton 
 
4.4.6 Opbrengst ABC 

Zoals aan het eind van de vorige paragraaf al viel af te lezen, is de verwachte opbrengst één 
seconde per doos. Na vermenigvuldiging met de 150,000 dozen die bij het experiment zijn 
betrokken en het gemiddelde uurtarief van €15,50 van een trucker, komt de opbrengst per 
jaar op €1.277.  
 
Om te bepalen of het invoeren van ABC in het warehouse de moeite waard is, zal echter de 
opbrengst voor het hele warehouse bekend moeten zijn. Deze zal worden geschat door aan 
te nemen dat de opbrengst voor Apparel en voor de rest van de Footwear vergelijkbaar zal 
zijn als de opbrengst van het experiment. De totale opbrengst komt dan op ongeveer €6.000 
per jaar.  
 
Hoewel hier nog een klein bedrag bij zal komen doordat ook bespaard wordt op trucks, is dit 
bedrag laag. Van deze €6.000 moeten namelijk ook de kosten, die gemaakt worden om het 
ABC-systeem in te voeren en uit te voeren, af worden getrokken. De A-locaties moeten 
worden vrijgemaakt van andere producten, de afdeling Receiving heeft meer tijd nodig per 
container, omdat ze de dozen moeten sorteren en er is kans dat voor de extra ruimte die 
nodig is, extern extra ruimte moet worden ingehuurd. Deze kosten zijn niet exact 
uitgerekend, maar bedragen al snel enkele duizenden euro’s.  
 
4.4.7 Conclusie ABC 

De kosten van het invoeren van ABC dreigen daardoor dicht in de buurt van de opbrengsten 
te komen, dat het invoeren van ABC locaties volgens het voorgestelde systeem afgeraden 
moet worden. 

A-locaties 
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4.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is uitgezocht hoe het warehouse kan worden ingedeeld. De 
indelingsmethodiek die op dit moment in gebruik is in het warehouse, class-based storage, zal 
worden vastgehouden. Daarbij worden naast de bestaande klassen ook aparte klassen 
gemaakt voor non-conveyable producten. Een samenvatting van alle voorraadsoorten en 
locaties is in bijlage 1 gegeven. 
 
In paragraaf 4.4 is onderzocht of het onderscheiden van ABC locaties voordeel kan opleveren. 
Daarbij is de doorzet per voorraad als criterium toegepast, voor het indelen van de producten 
over verschillende klassen. 
 
Het aantal klassen dat wordt onderscheiden is bepaald met behulp van een studie van 
Rosenblatt en Eynan (1987), die een verwachte verbetering van de rijafstand schat. Daarbij is 
rekening gehouden met de beschikbare ruimte en de huidige organisatie van TBL. Uit de drie 
bovenstaande punten bleek dat het onderscheiden van twee klassen op dit moment de beste 
keuze is. 
 
Vervolgens is er een plan gemaakt voor een proef met een klein aantal stijlen. Uit de snelst 
lopende stijlen is een aantal stijlen geselecteerd die het hoogst scoorde op het gekozen 
criterium. Daarnaast zijn de beste locaties in het warehouse uitgezocht om tot A locatie 
bestempeld te worden. In de gunstigst gelegen locaties zijn in de proef 3 niveaus A locaties 
gemaakt.  
 
Met de bovenstaande keuzes is een schatting gemaakt van de bespaarde rijtijden. Daaruit 
bleek dat de opbrengsten zelfs met de geselecteerde hard lopende stijlen maar weinig 
opbrengt. De kosten zijn niet exact bepaald, maar de lage opbrengst alleen al kan invoering 
van een ABC systeem niet rechtvaardigen. 
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5. Prioriteiten per niveau 

Hoewel het creëren van ABC locaties niet lijkt te gaan werken, blijft het basisprincipe ervan 
overeind: rij vaker naar locaties dichtbij en minder vaak naar locaties ver weg. Dit kan ook op 
andere manieren worden gerealiseerd. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de invoering 
van een systeem waarbij aan bepaalde locaties hogere prioriteiten worden toegekend. In 
paragraaf 5.1 zal het principe worden geïntroduceerd, dat aan de oplossing ten grondslag ligt. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 gekeken hoe de prioriteiten bij Timberland dienen te 
worden ingesteld. Daarna volgt in paragraaf 5.3 een analyse van verschillende 
wegzetstrategiën en de invloed die ze hebben op het prioriteitensysteem. Tot slot wordt in 
paragraaf 5.4 gekeken hoeveel voordeel het invoeren van de nieuwe prioriteiten zal 
opleveren en welke kosten ermee gemoeid zijn.  
 
5.1 Basisprincipe 

De indeling van het warehouse is Class-based. Binnen die klassen worden de dozen in 
principe random weggezet. Van een bepaalde SKU zijn vaak meerder dozen aanwezig in het 
warehouse. Als gezorgd kan worden dat van deze dozen steeds de dichtstbijzijnde wordt 
uitgekozen om gepulld te worden, zal het aantal bewegingen op die locatie toenemen, terwijl 
het aantal bewegingen veraf afneemt. Een voorbeeld. Stel, er zijn twee locaties. De ene 
locatie is 1 minuut rijden, de andere 2 minuten. Op dit moment ligt op beide locaties één 
doos met product A. Op dag 1 wordt 1 doos A gevraagd. Op dag twee wordt doos B op de 
lege plaats gezet. Op dag 3 wordt 1 doos A en 1 doos B gevraagd (afb. 5.1). 
 

 
Afbeelding 5.1: een voorbeeld met 2 locaties 
 
Als van product A eerst de dichtstbijzijnde doos wordt opgehaald, kan daarna product B 
dichtbij liggen. De totale rijtijd is dan 5 minuten (A uit (1) + B in (1) + A uit (2) + B uit (1)). Als 
eerst de verre doos wordt gehaald, komt de rijtijd uit op 7 minuten (A uit (2) + B in (2) + A uit 
(1) + B uit (2)).  
 
5.2 Prioriteiten 

Bij Timberland kan het pullen van dichtbij gelegen locaties worden bereikt door de 
prioriteiten per locatie in te stellen. Het WMS zal een doos van een bepaalde SKU eerst 
zoeken in een locatie met een hoge prioriteit en dan pas in een locatie met een lage prioriteit. 
In de voorgestelde oplossing krijgt elk hoger niveau een lagere prioriteit. Extra strafpunten 
worden uitgedeeld voor locaties waar extra pendelacties voor nodig zijn. Dat zijn dus hal 3 en 

dag 1 A A I/O

dag 2 A B I/O

dag 3 A B I/O
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4. 1 Punt voor hal 3, 2 punten voor hal 4. Een punt is gelijk aan een niveau hoger. Er ontstaat 
dan een tabel met prioriteiten (tabel 5.1). Om te voorkomen dat er te veel dozen van A 
niveau moeten worden gehaald, zijn de prioriteiten op A niveau laag ingesteld. De prioriteiten 
op I niveau in hal 3 en op G, H en I niveau in hal 4 zijn ook afwijkend. Dat wordt verderop 
uitgelegd. 
 
hal \ niveau A B C D E F G H I 
1 - - 1 2 3 4 5 6 7 
3 5 1 2 3 4 5 6 7 7 
4 6 2 3 4 5 6 7 7 7 
5 - - 1 2 3 4 5 6 7 
6 - - 1 2 3 4 5 6 7 
Tabel 5.1: prioriteiten van locaties 
 
5.3 Wegzetstrategie 

Als er gezorgd wordt dat elk shipment verspreid wordt over locaties met verschillende 
prioriteiten, zullen het meeste verschillende SKU’s op locaties met de hoogste prioriteit 
komen te liggen, waardoor een groot deel van de bewegingen daar plaats zal vinden. Er zijn 
verschillende manieren te bedenken om dit te bereiken: 

1. Toeval. Met de huidige wegzetmethode komen dezelfde dozen vaak door toeval op 
verschillende niveaus. 

2. Spreiden van pallets. Laad bij Receiving onveranderd op, maar zorg dat een deel van 
de pallets van een shipment op goede en een deel op minder goede locaties terecht 
komt. 

3. Spreiden bij Receiving. Maak bij Receiving bewust pallets voor locaties met 
verschillende prioriteiten, door een binnen komende partij over die pallets te 
verspreiden.  

4. Spreiden vanaf de pallet (verticaal wegzetten). Breng alle pallets van een shipment 
naar dezelfde gangen, maar zorg dat de dozen op de pallet bij het wegzetten 
verspreid worden over verschillende niveaus. 

 
Methode 1 wordt op dit moment in praktijk gebruikt en is het makkelijkst, maar ook het 
minst betrouwbaar. Het succes van deze methode is afhankelijk van de gebruikte 
wegzetstrategie van individuele truckers. Als die inhoudt dat met een shipment in een 
bepaalde gang eerst alle B niveaus worden vol gezet, een methode die in praktijk soms wordt 
gebruikt, verliest het prioriteitensysteem zijn effect. 
 
Methode 2 is ook niet optimaal. Bij Receiving worden bij voorkeur dozen van hetzelfde 
formaat op een pallet gestapeld, omdat op deze manier veel dozen netjes kunnen worden 
opgestapeld. Dat betekent dat dozen op een pallet vaak van dezelfde SKU zijn. De andere 
pallets zijn dan een andere SKU. Verspreiden van deze pallets heeft dan niet tot gevolg dat 
een SKU ook verspreid wordt. 
 
Methode 3 zal veel beter werken voor het prioriteitensysteem. Er ontstaan gemengde pallets 
bij Receiving, die weer voor gemengde voorraad per prioriteit zorgen, mits ze goed over de 
prioriteiten worden verspreid. Een nadeel is echter dat het maken van gemengde pallets ook 
zorgt voor onstapelbare pallets. Per pallet komen nu meerdere formaten dozen. Dat betekent 
dat de stapel dozen op een pallet minder stabiel wordt. Er zullen vaker dozen van de pallets 
afvallen en de stapels kunnen minder hoog worden, waardoor er minder dozen op een pallet 
passen. Methode 3 is daarom ook niet aan te raden. 
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Methode 4 is bij Receiving eenvoudig uit te voeren, er verandert niets ten opzichte van de 
huidige situatie. Het enige dat ten opzichte van methode 1 verandert, is de wegzetstrategie 
van de truckers. Die gaan de dozen van een pallet verspreiden over verschillende niveaus. 
Stel, een trucker begint met wegzetten van zijn pallet bij een vak op niveau C. Niet alle dozen 
passen in dat vak. Hij kan nu opzij naar het volgende vak op niveau C, maar ook omhoog naar 
niveau D of E. Dat laatste kost niet meer tijd, maar zorgt er wel voor dat de dozen beter 
verspreid worden over de verschillende niveaus. Bijkomend voordeel van deze methode 
ontstaat als de dozen van een shipment bij elkaar in de gang worden gezet. Dit betekent dat 
de dozen van een bepaalde stijl bij elkaar in de gang staan. Als nu van een stijl meerdere 
dozen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat een afnemer deze stijl in verschillende maten bestelt, 
kunnen die allemaal uit dezelfde gang worden gehaald. Spreiding over meer gangen zou er bij 
het pullen voor zorgen dat meer gangen moeten worden bezocht.  
 
5.4 Opbrengst 

Het invoeren van prioriteiten per niveau heeft verschillende positieve effecten. Zo zal er veel 
minder op de hoogste niveaus worden gepulld en juist meer op de lage niveaus. Dat betekent 
dat er ook meer ruimte vrijkomt op de lage niveaus, waardoor er meer onderin kan worden 
weggezet. Bovendien blijft de NMI voor het grootste gedeelte op de minder goede locaties 
achter. Stel, er zijn 20 dozen met dezelfde SKU. Die worden gelijkmatig over de verschillende 
locaties verspreid. Een van de afnemers annuleert nu zijn order, waardoor er 3 dozen niet 
verkocht worden. De dozen die wel gevraagd worden, zullen steeds van een zo laag mogelijk 
niveau worden gehaald. De 3 dozen die niet verkocht worden, blijven daardoor op het 
hoogste niveau achter. Dit vermindert het aantal bewegingen naar de hoge niveaus, wat het 
effect van deze oplossing versterkt.  
 
Voor de bepaling van de kwantitatieve opbrengst zal in eerste instantie de situatie in hal 6 
worden gebruikt. Hier zijn de onderste twee niveaus in gebruik voor Crt5 Residuals. Er blijven 
zeven niveaus over. Bij een gelijkmatige verdeling van dozen zou per niveau 14% van de pulls 
verwacht worden. Na invoering van de nieuwe prioriteiten verschuift dat beeld behoorlijk (zie 
tabel 5.2). De nieuwe verdeling is verkregen door een situatie te simuleren waarin producten 
gelijkmatig in de vrije ruimte worden weggezet en de producten van de lagere niveaus als 
eerste worden gepickt. Vervolgens is de verdeling met recursieve formules nagerekend en 
geverifiëerd. 
 
In de tabel is te zien dat op het onderste niveau wordt zelfs 1/3e van de pulls verwacht. Deze 
verdeling zorgt ervoor, dat de gemiddelde hoogte waar op zal worden gepulld verschuift van 
4 naar 3.05 meter.  
 
Niveau pulls oud pulls nieuw 
7 14% 8% 
6 14% 9% 
5 14% 10% 
4 14% 11% 
3 14% 13% 
2 14% 17% 
1 14% 33% 
Tabel 5.2: percentage pulls per niveau 
 
In de huidige situatie ligt op alle niveaus een hoeveelheid NMI, waarbij op de lagere niveaus 
zelfs meer NMI ligt dan op de hogere. Bij het aanvullen van de voorraden voor Q3 zullen alle 
gaten gevuld worden, waardoor op de hoogste niveaus meer nieuwe dozen zullen komen te 
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staan dan op de laagste. Het gevolg hiervan is dat de gemiddelde hoogte van een nieuwe 
doos 4.3 meter is.  
 
Als met deze ligging van dozen het prioriteiten systeem wordt gehanteerd, zal deze hoogte 
verschuiven naar 3.3 meter.  
 
Na Q3 zal de NMI op de hogere niveaus achterblijven. Hoe deze verdeling precies zal uitvallen 
is lastig te berekenen. Dit is afhankelijk van de spreiding die met wegzetten wordt bereikt, het 
aantal shipments dat van elke SKU binnenkomt en de hoeveelheid annuleringen. Toch loont 
het de moeite een inschatting te maken van deze verdeling, om te kunnen berekenen hoe de 
pulls in de toekomst over de verschillende niveaus zullen zijn verdeeld.  
 
Geschat wordt dat het hoogste niveau voor 80% gevuld zal zijn met producten. Elk niveau zal 
ongeveer 10% minder gevuld zijn, tot 20% op het laagste niveau. Als dan alle plaatsten in de 
stellingen opgevuld worden met de nieuwe collectie zal de verdeling van pulls nog schever 
uitpakken (tabel 5.3), dan in de hiervoor geschetste situatie. De gebruikte methode is gelijk 
aan de methode die voor tabel 5.2 is gebruikt. Het aantal pulls op het onderste niveau kan 
oplopen tot meer dan 40%. Hierdoor zakt de gemiddelde hoogte van een pull naar 2.4 meter. 
Dat is 1.9 meter lager dan in de huidige situatie. Als één doos wordt gepulld is een trucker dus 
twee keer 1.9 meter, maal 2.9 seconde per meter, is 11 seconden gemiddeld minder lang 
onderweg.  
 
Deze bekorting van de route zal, als er meerdere dozen bij elkaar in de buurt liggen, 
gemiddeld per doos lager uitvallen. Voor twee dozen naast elkaar hoeft een trucker immers 
maar één keer omhoog.  
 
Niveau Geschat % 

Vulling NMI 
Pulls 
nieuw 

7 80% 3% 
6 70% 5% 
5 60% 7% 
4 50% 9% 
3 40% 13% 
2 30% 20% 
1 20% 43% 
Tabel 5.3: percentage pulls per niveau, rekening houdend met NMI 
 
Hiermee rekening houdend kan de totale verwachte bespaarde tijd per jaar worden 
uitgerekend. Die bedraagt 2251 uur per jaar. Dat betekent dat er meer dan 1 FTE uitgespaard 
kan worden. In euro’s komt dit neer op €35.000. Daarnaast wordt ook bespaard op het 
gebruik van een truck. Hiermee wordt op termijn €4.000 per jaar bespaard. De totale 
opbrengst kan daardoor op €39.000 per jaar uitkomen. 
 
5.5 Kosten 

De kosten voor dit systeem zijn betrekkelijk laag. Eenmalig moeten de prioriteiten van de 
locaties worden omgezet. Dit is voor één man minder dan een dag werk, wat neerkomt op 
naar verwachting €200,-. 
 
De nieuwe wegzetstrategie van de truckers zal waarschijnlijk niet minder efficiënt zijn dan de 
strategieën die nu worden gebruikt. Dat levert dus geen extra kosten op.  
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Het enige belangrijke nadeel van de veranderde prioriteiten is dat de First in, First out (FIFO) 
strategie naar de achtergrond verdwijnt. Binnen een groep locaties met dezelfde prioriteit 
geldt dit nog wel, maar de prioriteiten zijn belangrijker.  
 
Voor veel stijlen is dit niet erg, dit zijn de stijlen die maar één jaar verkocht worden. De 
voorraad zal zeker niet binnen een jaar merkbaar verouderen. Voor de carry-over stijlen, 
stijlen die meerdere jaren achtereen worden verkocht, kunnen echter wel problemen 
ontstaan. Als een doos op een locatie met de laagste prioriteit terecht komt, zal hij daar pas 
weer vertrekken als de voorraad voor het desbetreffende product helemaal op is. Van een 
aantal belangrijke stijlen wordt echter gezorgd dat ze altijd op voorraad zijn. Dat betekent dus 
dat de voorraad nooit op gaat en de doos met de lage prioriteit heel lang niet meer gevraagd 
zal worden. Om dit te voorkomen is de groep locaties met de laagste prioriteit extra groot 
gemaakt, zodat er daar iets meer doorstroming zal ontstaan. Daarnaast kunnen in de rustige 
seizoenen de prioriteiten op alle niveaus gelijk getrokken worden, zodat FIFO weer de 
overhand heeft.  
 
Een andere mogelijkheid is het actief beheren van de voorraad. Na elk druk seizoen kan 
worden onderzocht welke dozen er al lang staan. Een deel van deze dozen zal niet meer op 
de reguliere manier verkocht worden en kan dus aangeboden worden aan een opkoper. De 
dozen van courante stijlen die lang staan doordat ze op een minder goede locatie staan, 
kunnen daar vandaan gehaald worden en verplaatst worden naar een gunstiger locatie, zodat 
ze naar de klant verscheept kunnen worden. 
 
5.6 Samenvatting 

Het basisprincipe van de ABC-analyse, meer verkeer op betere locaties, is in dit hoofdstuk 
toegepast in een geheel nieuwe oplossing. Het FIFO systeem is hierbij vervangen door een 
systeem waarin producten op gunstig gelegen locaties prioriteit hebben bij het picken. Dit 
noemen we prioriteiten per niveau. Hierdoor neemt het verkeer op de goede locaties toe. 
Meer verkeer naar goede locaties betekent minder verkeer naar veraf gelegen locaties, dus 
minder rijtijd in totaal.  
 
De opbrengsten van dit systeem zijn aanzienlijk en kunnen oplopen tot wel €39.000 per jaar. 
De kosten zijn vrijwel verwaarloosbaar en blijven beperkt tot een eenmalige verandering van 
de locatietypes. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met het verouderen van 
de voorraad op minder gunstige locaties. Om dit te voorkomen kunnen de producten op deze 
locaties in rustige tijden gebruikt worden.  
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6. Implementatie 

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de implementatie van de plannen. 
Allereerst wordt beschreven welke voorraden van plaats moeten veranderen en hoe dat het 
beste gedaan kan worden. Vervolgens worden een aantal procesveranderingen opgesomd. 
Ook hierbij wordt vermeld hoe dat het beste ingevoerd kan worden. Daarna wordt de 
invoering van prioriteiten per niveau beschreven. 
 
Wanneer een bepaalde verandering of verplaatsing van voorraad precies gedaan moet 
worden is vaak niet van tevoren vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van soms van 
tevoren onbekende vraag en levering van bepaalde productgroepen. Verder is het wenselijk 
het arbeidsintensieve werk te doen in rustige tijden. Deze rustige tijden kunnen de managers 
op de werkvloer het beste zien aankomen. Zij kunnen dus ook het beste beslissen wanneer 
een bepaalde klus gedaan wordt. In dit hoofdstuk wordt wel een advies gegeven in welke 
volgorde de veranderingen het beste kunnen worden ingevoerd en welke taak door wie 
uitgevoerd wordt.  
 
Tot slot wordt vermeld hoe de resultaten het beste gemeten en gecontroleerd kunnen 
worden. 
 
6.1 Verplaatsing voorraad 

In tabel 6.1 zijn alle voorraadsoorten weergegeven die een andere locatie krijgen. Alleen de 
delen van de voorraad die verplaatst worden zijn in deze tabel opgenomen. Hieronder wordt 
per soort beschreven hoe deze verplaatsing het beste plaats kan vinden. Uitgangspunt hierbij 
is dat zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van natuurlijk verloop. Verder moeten de 
verplaasingen afgerond zijn voor het drukke derde kwartaal begint.  
 
Voorraadsoort Oude locatie Nieuwe locatie 
Crt5 residuals FW C, FM-FW (AB-niveau) C, FB-FM, EA-EE (alles AB-niveau) 
Crt5 residuals APP D, FB-FM (AB-niveau) C, FM-FW, BM-BP (alles AB-niveau) 
Retouren EA-EE AA-AI 
Non-conveyable Verspreid EA-EE en D (alles C-I niveau) 
Receivings FW  AJ-AP 
Receivings APP  C (C-I niveau) 
Tabel 6.1: voorraadsoorten die een andere locatie krijgen 
 
Bij de Crt5 residuals worden de gangen voor footwear en apparel van plaats verwisseld. Dit 
gebeurt zoveel mogelijk door natuurlijk verloop. Doordat de omloopsnelheid hoog is zal op 
deze manier snel een groot deel van de voorraad van plaats veranderd zijn. Tijdens het 
omwisselen is er een periode dat truckers voor zowel apparel als footwear alle gangen door 
moeten. Dit zal in de rustige periode geen grote problemen opleveren.  
 
Als het aantal bewegingen naar de oude locaties zeer klein is geworden kunnen deze gangen 
worden opgeruimd. De producten die dan uit de stellingen worden gehaald, worden niet veel 
opgevraagd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze deel uit maakten van oude collecties. 
Omdat de producten niet veel worden gevraagd kunnen ze beter niet naar de nieuwe Crt5 
locaties worden verplaats, maar naar een locatie verder weg. Een goede optie zou 
verplaatsing naar het hoogste niveau in dezelfde gang zijn. Hiervoor is weinig beweging door 
het warehouse nodig, terwijl toch minder gunstige locaties met langzaam bewegende 
producten worden bezet. 
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Het is aan te raden de D stelling als eerste op te ruimen, zodat deze kan worden gebruikt voor 
de non-conveyable producten. 
 
De nieuwe gangen voor Crt5 residuals zullen in eerste instantie niet nodig zijn. Die moeten 
eerst nog worden leeggemaakt en zullen pas in gebruik worden genomen als de nieuwe 
wintercollectie wordt geleverd en de ruimte in de bestaande Crt5 gangen niet afdoende is. 
Deze gangen worden dan één voor één gevuld. Bijkomend voordeel hiervan is dat zo een 
gang op drukke dagen in gebruik kan worden genomen. Het vullen van een lege gang gaat 
veel sneller dan het vullen van een halfvolle gang, waardoor de piekbelasting kan worden 
opgevangen. 
 
De retouren worden per direct in de nieuwe gangen weggezet. Deze gangen worden om en 
om footwear en apparel. Picken gebeurt nog wel grotendeels vanuit de oude gangen. 
Daardoor lopen deze langzaam leeg. Doordat de omloopsnelheid van de retouren relatief laag 
is en een vrij groot deel van de retouren niet op een reguliere manier verkocht wordt, zullen 
deze gangen echter verre van leeg raken. Alleen de komst van een Jobber, een opkoper van 
restpartijen, zal deze gangen een stuk leger krijgen. Het is daarom raadzaam te wachten met 
de verplaatsing van retouren tot er een grote jobber geweest is. Daarna kunnen de retouren 
naar hun nieuwe locatie worden verplaatst, op dagen dat er relatief weinig ander werk te 
doen is. 
 
In de nieuwe gangen staat nog een kleine hoeveelheid oude retouren. Deze staan niet altijd in 
de juiste gangen, footwear en apparel staan nog al eens op de verkeerde plaats. Het is 
raadzaam om deze gangen door te lopen en te zorgen dat footwear en apparel netjes in de 
juiste gangen zijn. Dit zal op termijn kosten schelen, omdat truckers veel minder gangen door 
hoeven. Behalve rijtijd scheelt dit ook in congestie. 
 
De non-conveyable heeft op dit moment geen eigen gangen. Omdat het een kostbaar proces 
is alle non-conveyable producten uit de voorraad te halen, kan dat in eerste instantie beter 
niet worden gedaan. Nieuwe binnenkomende non-conveyable producten worden wel 
meteen in de daarvoor bestemde stellingen gelegd. De gangen worden één voor één 
helemaal vol gelegd.  
 
De nieuwe collectie zal hierdoor op de goede plaats staan, terwijl de oude, deels zelfs 
verouderde, collectie nog vermengd is met de rest van de voorraad. Gevolg hiervan is dat in 
het begin nog altijd de route door het hele warehouse moet worden gereden. Dat is gelijk aan 
de situatie zoals die eerst was. Snel na het begin van Q3 zal het aantal bewegingen naar de 
standaard voorraad minder worden, doordat de non-conveyable producten daar op raken. 
Alleen een aantal onverkoopbare dozen blijven staan. Deze zullen later aan een jobber 
verkocht worden.  
 
Receivings hoeven geen plaats in te leveren. De nieuwe gangen kunnen stuk voor stuk gevuld 
worden, als daar behoefte aan is.  
 
Over het algemeen geldt dat een gang pas in gebruik wordt genomen als voor een bepaalde 
voorraadgroep elders geen ruimte meer is. Hierdoor blijven zo lang mogelijk een aantal 
gangen leeg, die eventueel voor een ander doeleinde kunnen worden gebruikt. Dit kan nodig 
zijn als de voorraadhoeveelheden anders blijken te zijn dan vooraf werd verwacht. 
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Het verplaatsen van de voorraden wordt vanzelfspreken door de truckers gedaan. Zij worden 
hierbij aangestuurd door de manager en team-leads. Die overleggen waneer welke taken 
zullen worden gedaan.  
 
6.2 Procesveranderingen bij verplaatsing van de voorraad 

Door het verplaatsen van de voorraden zijn nog een aantal veranderingen nodig. Deze 
worden hierna één voor één behandeld. 
 
6.2.1 PL 

Ten eerste is het raadzaam een extra PL aan te schaffen of te huren. Een PL is Elektrische 
wagen voor het vervoer van drie pallets op grondniveau. Doordat de Crt5 residuals nu 
allemaal op A- en B-niveau liggen, is het aantal bewegingen op dat niveau een stuk groter 
geworden. Het picken en wegzetten op AB-niveau gaat een stuk sneller met een PL. 
Uitbreiding van het aantal PL’s leidt dus tot minder kosten en een grotere capaciteit.  
 
6.2.2 Picksequence 

In de gangen AA-AJ staan om en om footwear en apparel. De picksequence in die gangen is 
echter zo dat elke gang met footwear in dezelfde richting moet worden doorlopen, waardoor 
de trucker iedere keer als hij klaar is in een gang terug moet rijden naar het begin (afbeelding 
6.1). De picksequence kan het beste zo worden aangepast dat er steeds twee gangen in de 
ene richting gepickt worden en daarna twee gangen in de andere richting. Als een trucker dan 
footwear of apparel pickt, kan hij weer gewoon een s-shape rijden (afbeelding 6.2). 
 

Afbeelding 6.1: oude picksequence    Afbeelding 6.2: nieuwe picksequence 
 
Deze aanpassing kan worden gedaan door de IT-afdeling. Dit kan het beste gebeuren als de 
meeste vervuiling uit de A gangen verdwenen is. Daarvan wordt hij door de manager en 
team-leads van de truckers op de hoogte gesteld. 
 
6.2.3 Scheiden non-conveyables bij receiving 

Om non-conveyable producten apart op te kunnen slaan zullen deze bij binnenkomst moeten 
worden gescheiden van de rest van de receivings. Soms is dat makkelijk, omdat een hele 
zending uit non-conveyable producten bestaat. Als dat niet zo is zal van tevoren voor elk 
shipment een query gedraait moeten worden, die resulteert in een lijst met de nummers van 
alle non-conveyable artikelen in het shipment. Deze lijst wordt door de persoon die de dozen 
bij binnenkomt inscant bestudeerd. Elke non-conveyable doos wordt vervolgens met het 
etiket de andere kant op gedraait, waardoor de werknemers die de dozen op pallets laden 
weten dat de doos non-conveyable is. Deze manier van sorteren wordt op dit moment al voor 
andere doeleinden toegepast.  

FW APP FW APP FW APP FW APP
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De non-conveyable pallets worden vervolgens met een gekleurd papier gemarkeerd, zodat de 
truckers weten dat een pallet naar de non-conveyable stellingen moet. 
Invoering wordt geleid door manager en team-leads in overleg met de werknemers van 
receiving en kan gebeuren zodra de eerste stelling voor non-vonveyables leeg is gemaakt.  
 
In de toekomst zou het een stuk makkelijker werken als de scanner zelf kan opmerken dat 
een doos non-conveyable is. Deze kan dit door middel van een ander piepje duidelijk maken 
aan de werknemer. Dit is technisch zeker haalbaar, maar heeft een langer 
implementatietraject, omdat het een systeem aanpassing vergt die door de centrale IT-dienst 
in Amerika moet worden gedaan. 
 
6.2.4 Locatietypes 

Iedere locatie heeft in het WMS een locatietype gekregen. Daaraan is te zien of het een 
palletlocatie is en of er retouren staan of bijvoorbeeld Crt5 residuals. Bij de verplaatsing van 
voorraden is het noodzakelijk ook de locatietypes aan te passen. Dit kan in het systeem 
uitsluitend als de locatie helemaal leeg is. Als een locatie leeg is moet dus zo snel mogelijk het 
locatietype worden aangepast. Voor de zekerheid moet ook worden gecontroleerd of het 
locatietype juist ingesteld is voordat een lege gang wordt volgezet.  
 
Dit systeem is te omzeilen. Als er verder niets in het warehouse gebeurt, in het weekend 
bijvoorbeeld, kan de achterliggende database rechtstreeks worden aangepast. Dit is niet 
wenselijk, maar natuurlijk veel goedkoper dan het eerst leeghalen of ‘leegscannen’ van 
locaties. Dat laatste houdt in dat je de locatie niet daadwerkelijk leeghaalt, maar alleen 
administratief.  
 
Deze methode van omzetten van locatietypes gaat nodig zijn in de A-gangen, waar veel 
locaties verschillende en foutieve locatietypes hebben, maar de goederen wel blijven liggen. 
 
Het veranderen van de locatietypes gebeurt op aangeven van de team-lead elke keer direct 
als een stelling leeg is gehaald. 
 
6.3 Prioriteiten per niveau 

Voor het instellen van prioriteiten per niveau zal allereerst in het systeem duidelijk moeten 
worden gemaakt welke locaties zich op welk niveau bevinden. Dit gebeurt door het instellen 
van locatietypes per niveau. Omdat deze locaties voor het grootste deel al vol met producten 
liggen zal dit in het weekend moeten gebeuren. De locatietypes worden ingesteld zoals 
vermeld in tabel 5.1. 
 
Vervolgens moeten de prioriteiten zo ingesteld worden dat de laagste niveaus een hogere 
prioriteit krijgen. De prioriteiten zoals vermeld in tabel 2.1 kunnen behouden blijven, met het 
verschil dat het type CAA wordt gesplitst in de nieuwe types. Een aantal locatietypes dat niet 
meer bestaat kan uit de hiërarchie worden gehaald.  
De nieuwe lijst met types per locatie is te lang om in dit verslag te vermelden, maar deze is als 
excel file aangeboden aan de IT afdeling van Timberland Enschede. 
 
Met de prioriteiten per niveau zijn een aantal aanpassingen voorgesteld. Dit betreft de 
manier waarop het wegzetten gebeurt. Voorgesteld is om bij het wegzetten gang voor gang 
helemaal vol te zetten en wel zo dat de dozen van eenzelfde SKU verspreid worden over 
verschillende niveaus en dus over verschillende prioriteiten. Dit is het eenvoudigst te 
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bewerkstelligen als de team lead ’s morgens aankondigt welke gangen zullen worden vol 
gezet. De truckers krijgen in een eenmalige briefing instructie de dozen van het pallet dat ze 
gaan wegzetten eerst vooraan, onderin de gang in het vak weg te zetten. Als dat niet meer 
past gaan ze een vak omhoog. Als het pallet leeg is gaan ze met het volgende pallet bij 
hetzelfde vak verder. Als een kolom helemaal vol is gaan de truckers naar de volgende kolom.  
 
De prioriteiten per niveau kunnen direct worden ingevoerd. Wordt gedaan door de IT-
afdeling. 
 
6.4 Monitoring 

Tijdens de invoering van de voorgestelde veranderingen is het van belang in de gaten te 
houden of alles correct verloopt. Dit zal voornamelijk worden gedaan door Sebastiaan 
Brockötter, de manager van de afdeling inbound.  
 
Het verplaatsen van de voorraad verdient continu aandacht. Een team-lead zal een 
inschatting moeten maken van de hoeveelheid werk die moet worden verzet en van week tot 
week moet in de gaten worden gehouden of de gedane arbeid op schema zit om klaar te zijn 
voor de drukke tijd begint. Bovendien is het aan te raden ten minste maandelijks te 
controleren of de verwachte volumes per voorraadsoort nog overeen komen met de 
stellingruimte die aan deze voorraadsoort is toegewezen. Hierbij kan ook een inschatting 
worden gemaakt van de huidige bezetting van de stellingen per voorraadsoort. Zo nodig 
kunnen stellingen aan een andere voorraadsoort worden toegewezen. Het best kunnen 
hiervoor de stellingen worden gebruikt die nog niet vol gezet zijn. 
 
De procesveranderingen bij verplaatsing van de voorraad (paragraaf 6.2) en prioriteiten per 
niveau (paragraaf 6.3) behoeven minder intensieve monitoring. Controle of het voorgestelde 
is ingevoerd en een evaluatie met de betrokken medewerkers op de werkvloer zijn wel aan te 
raden.  
 
Tot slot is het wenselijk te meten wat de resultaten van de ingevoerde veranderingen zijn. 
Doordat veel veranderingen tegelijk worden ingevoerd is het lastig om de baten per 
deeloplossing te onderscheiden. Het vergelijken van de totale productiviteit per uur van de 
truckers is wel goed mogelijk. Door de gemiddelde productiviteit per uur op van verschillende 
dagen te vergelijken met de gemiddelde productiviteit per uur van dagen in dezelfde periode 
een jaar eerder kan een zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt van het effect van de 
doorgevoerde veranderingen.  
 
Voordeel van deze werkwijze is dat veranderingen door seizoensinvloeden worden 
uitgesloten. Bij verschillen in aan- en afvoer van goederen, die doorlopend plaats vinden, 
worden bijvoorbeeld ook verschillende productiviteitsniveaus verwacht.  
 
Ondanks deze methode op jaarbasis kan al snel verschil worden bemerkt. De gegevens van 
vlak na de doorvoer van de veranderingen kunnen vergeleken worden met het jaar ervoor, 
zodat meteen na de drukke periode al een evaluatie kan plaatsvinden. Het is aan te raden na 
elke drukke periode een evaluatie te laten plaats vinden en aansluitend de rustige periode te 
gebruiken voor het invoeren van structurele veranderingen, zodat een doorlopend 
verbeterproces kan worden bereikt. 
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6.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is beschreven welke stappen de managers en het personeel bij Timberland 
dienen te nemen om de voorgestelde oplossingen in te voeren. In paragraaf 6.1 is aandacht 
besteed aan de verplaatsing van voorraden naar hun nieuwe locaties. Uitgangspunt daarbij is 
dat er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van natuurlijk verloop. Als de stellingen 
voldoende leeg zijn kunnen de resterende dozen worden opgeruimd.  
 
In de volgende paragraaf is beschreven welke veranderingen de IT-afdeling in het WMS dient 
door te voeren. Dit betreft het aanpassen van de picksequence bij de retouren en het 
instellen van nieuwe locatietypes en prioriteitsregels.  
 
Het scheiden van non-conveyables bij receiving kan gebeuren zoals nu ook al gebeurt met het 
scheiden van buld: degene die de binnenkomende dozen scant bepaalt van welke soort een 
doos is en draait het etiket naar links of naar rechts. De werknemers die de band verderop 
afladen zorgen vervolgens dat alle dozen aan de kant van het etiket van de band af worden 
gehaald. 
 
De belangrijkste rol in de implementatie is weggelegd voor de manager en de team-lead. Zij 
houden de processen in de gaten. Bovendien overleggen zijn met de truckers en de 
medewerkers van de afdeling receiving wat er zal worden veranderd en hoe dat het beste kan 
gebeuren.  
 
Daarnaast is er een kleine maar belangrijke rol voor de IT afdeling, die de IT-aanpassingen 
doet. 
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7 Kosten-Baten 

In dit hoofdstuk zullen we de kosten en baten van de voorgestelde oplossingen tegenover 
elkaar zetten. In tabel 7.1 worden de kosten die worden gemaakt voor het invoeren van de 
veranderingen op een rijtje gezet.  
 
Twee kostenposten zijn nog niet eerder genoemd. Ten eerste de stageplaats van een student, 
die loon, een werkplek en begeleiding krijgt. Deze kosten worden op €4.000 geschat.  
 
Ten tweede zijn de kosten voor het verplaatsen van voorraden nog niet eerder berekend, 
omdat deze kosten niet aan één voorraadsoort toe te wijzen zijn, maar voor zowel de oude 
als de nieuwe voorraadsoort van een bepaalde locatie van belang zijn. Deze kosten worden 
geschat aan de hand van het verwachte aantal uren dat de truckers bezig zijn met het 
verplaatsen van de voorraad, vermenigvuldigd met de kosten voor de trucker en de truck.  
 
Eenmalige kosten       
Programmeren Prioriteiten per niveau (§5.3) € 200    
leeg maken EA-EE  € 4.100    
Stageplaats student  € 4.000    
leeg maken BJ-BP  € 735    
Verplaatsen CRT5     
  C € 564     
  D € 564     
  F € 0    +  
    € 1.127    
     + 
TOTAAL   € 10.162    
Tabel 7.1: kosten 
 
De baten zijn in tegenstelling tot de lasten niet eenmalig, maar baten per jaar. De baten zijn 
weergegeven in tabel 7.2. Hoe deze getallen zijn verkregen staat beschreven in paragraaf 5.4 
en paragraaf 4.3.  
 
Jaarlijkse baten       
Prioriteiten per niveau (§5.4)    
  Manuren € 34.884    
  Truck € 4.001    + 
    € 38.885   
Non-conveyable groeperen (§4.3.5)    
  Minder gangen door € 7.937    
  Minder hoogtemeters € 2.193    
  Truck € 1.269    + 
    € 11.398   
Retouren naar hal 4 (§4.3.4)    
  pendelen € 5.949    + 
    € 5.949   
Crt5 op AB niveau (§4.3.3)    
  Meer productiviteit € 20.735    + 
    € 20.735   
      + 
TOTAAL   € 76.967    
Tabel 7.2: baten 
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Wat opvalt, is dat de kosten eenmalig en relatief laag zijn, terwijl de opbrengst veel hoger en 
jaarlijks terugkerend is. Dit resulteert in een totale terugverdientijd van 7 weken. Alle 
voorgestelde deeloplossingen hebben netto een positief resultaat. 
 
Een belangrijke aantekening die nog wel moet worden gemaakt is dat de kosten voor het 
sorteren van non-conveyable bij receiving niet zijn meegenomen. Waarom dit zo is, wordt 
uitgelegd in paragraaf 4.2.2. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In paragraaf 8.1 worden de conclusies en de antwoorden op de in paragraaf 1.4 gestelde 
onderzoeksvragen gegeven. Daarna volgen in paragraaf 8.2 de aanbevelingen. In paragraaf 
8.2.1 twee situaties geschetst die buiten de scope van dit onderzoek vallen, maar in de 
toekomst wellicht wel tot de mogelijkheden kunnen behoren. Vervolgens worden in 
paragraaf 8.2.2 een aantal aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan. 
 
8.1 Conclusies 

In paragraaf 1.4 werd de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 
Op welke manier dienen de stellingen te worden ingedeeld om met zo min mogelijk 
mankracht en kosten de piekbelasting aan te kunnen? 
 
Deze hoofdvraag wordt hier beantwoord aan de hand van vier deelvragen. Die worden in 
deze paragraaf één voor één beantwoord. 
 

1. Hoe is het warehouse op dit moment georganiseerd? 
- Welke problemen zijn er nu? 

 
Binnenkomende goederen worden bij receiving ontvangen, geregistreerd en op pallets 
geladen. Het warehouse is onderverdeeld in gebieden waar bepaalde voorraadsoorten liggen. 
Er zijn bijvoorbeeld gebieden voor apparel en footwear, voor halfvolle dozen en voor 
retouren. De pallets worden door truckers opgehaald bij receiving en de dozen worden op 
een willekeurige plek in de stelling voor de juiste voorraadsoort gezet. Daar blijven de dozen 
staan tot de producten nodig zijn.  
 
Als een product nodig is wordt het oudste exemplaar eerst gepakt. De dozen worden door 
truckers gepickt per wave en op pallets naar de sorteermachine, voorsorteermachine of 
handsorteerafdeling gebracht. Sommige dozen worden in hun geheel verscheept en hoeven 
dus niet langs een van de sorteerafdelingen.  
 
Bij de voorsortering wordt het deel van de producten dat nodig is voor een bepaalde wave uit 
de doos gehaald en in een tote geplaatst. De rest van de inhoud van de doos wordt in totes 
voor andere waves geplaatst, of met doos en al teruggezet in een speciaal deel van het 
warehouse. 
 
Op de sorteermachine worden dozen per bestemming gevuld, waarna ze verscheept kunnen 
worden. 
 
De belangrijkste problematiek die speelt is dat de goede plekken in het warehouse vaak 
worden bezet door dozen die langer liggen, terwijl op veraf gelegen plekken ook dozen 
terechtkomen die snel weer nodig zijn. Hierdoor worden de dozen niet op de meest efficiënte 
manier gepickt. Daarnaast zit het warehouse in de drukke seizoenen aan de grenzen van zijn 
capaciteit, waardoor het vullen van de stellingen langzaam gaat, veel congestie ontstaat en 
de truckers moeite hebben om alle gevraagde producten binnen de beperkte tijd op te halen.  
 
Tot slot spelen ook kwijt geraakte producten en de ergonomie op de laagste niveaus een rol. 
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2. Hoe dienen de stellingen te worden ingedeeld? 
- Hoe kan het beter toewijzen van productgroepen aan opslaglocaties bijdragen aan 
een vermindering van de tijd die nodig is om kartons te pullen? 

 
Veraf gelegen stellingen kunnen het best gebruikt worden voor producten die lang liggen: de 
retouren. Dichtbij gelegen locaties die vanaf de grond te bereiken zijn, kunnen worden 
gebruikt voor Crt5 residuals, die de grootste omloopsnelheid van de voorraadgroepen 
hebben.  
 
Daarnaast loont het om de non-conveyable producten gescheiden op te slaan. Receiving kan 
binnen de beperkingen van dit onderzoek beter niet worden opgedeeld in A, B en C locaties.  
 

3. Met welke procesveranderingen kan het opslagproces efficiënter worden gemaakt? 
 
Door de locaties met receiving onder te verdelen op basis van de ligging van de locatie, 
kunnen goede van minder goede locaties worden onderscheiden. Als vervolgens producten 
eerder van goede locaties worden gepickt, wordt het aantal bewegingen naar goede locaties 
hoger. Dat zorgt ervoor dat producten meer van de goede locaties worden gepickt, waardoor 
de gemiddelde tijd die het kost om een product picken pullen kleiner wordt. Hiervoor moet 
wel het FIFO-systeem worden losgelaten.  
 
De prestaties van dit systeem kunnen nog iets beter worden gemaakt als bij het wegzetten 
van dozen de producten worden verspreid over goede en slechte niveaus. De gemakkelijkste 
manier om dit te doen is ‘verticaal wegzetten’: in een gang wordt eerst de eerste kolom vol 
gezet, dan de tweede enzovoort.  
 

4. Welke stappen moeten er worden gezet om de voorgestelde veranderingen in te 
voeren? 

 
Bepaalde voorraden hebben in de voorgestelde oplossing een andere plaats gekregen. Om 
deze te verplaatsen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk verloop. Als de 
oude locatie voldoende is leeggestroomd kunnen de resterende producten worden 
verplaatst, bij voorkeur op dagen dat het rustig is. Dit alles gebeurt voor het begin van het 
drukke Q3. 
 
Met het verplaatsen van de voorraad moeten ook de locatietypes in het wms worden 
aangepast. Daarbij komt dat de locaties voor receiving in het wms worden onderverdeeld op 
basis van hoe gunstig ze liggen. Bovendien wordt de picksequence in hal 4 aangepast en 
wordt opnieuw ingesteld welke dozen bij het pullen prioriteit hebben.  
 
Tot slot zal voor het gescheiden opslaan van non-conveyable in het vervolg de ingaande 
stroom goederen moeten worden gescheiden in conveyable en non-conveyable goederen.  
 
De belangrijkste conclusie is dat het warehouse nu zo is ingedeeld dat de beste locaties de 
hoogste omloopsnelheid hebben. Daarnaast zijn de producten zo gegroepeerd dat de 
spreiding van pullijsten klein is en congestie wordt beperkt. De besparingen die hiermee 
worden gehaald kunnen oplopen tot €77.000 per jaar. 
 
  



 

 
55 

8.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek was gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Eén daarvan was dat het 
informatiesysteem niet kon worden aangepast. De beperkingen die hieruit voortvloeiden 
waren aanzienlijk. Vaak bleek dat er niet zozeer een gebrek aan data was, maar dat het 
gebruik hiervan in het warehouse niet mogelijk was door het ontbreken van de koppeling 
tussen het verkoopsysteem en het wms. Een belangrijke aanbeveling is dus om deze 
koppeling te onderzoeken en wellicht een nieuw, geïntegreerd informatiesysteem te 
overwegen.  
 
Een dergelijk systeem zou vele nieuwe mogelijkheden scheppen, waarvan in paragraaf 8.2.1 
een voorproefje wordt genomen. 
 
8.2.1 Ideaalbeeld 

In dit verslag wordt het invoeren van het ABC-systeem, zoals in dit onderzoek voorgesteld, 
afgeraden. Dat betekent echter niet dat het invoeren van een ABC-systeem onder alle 
omstandigheden afgeraden moet worden. Het is zeer wel mogelijk een systeem te schetsen, 
waarmee aanzienlijke verbeteringen kunnen worden behaald, op basis van ABC 
gedachtegoed. Binnen dit onderzoek was een dergelijk systeem niet haalbaar, vanwege de 
gestelde randvoorwaarden. Hieronder volgt een korte beschrijving van hoe men in het 
Warehouse in de toekomst nog efficiënter te werk kan gaan. 
 
Het nu volgende systeem is gebaseerd op de vele kennis die op dit moment al in verschillende 
systemen aanwezig is. Het WMS weet van elke SKU welke producten er aanwezig zijn en waar 
ze liggen. Het verkoopsysteem weet wanneer de producten nodig zijn. Voor een groot deel 
van de orders is dit al maanden van tevoren bekend. Ook de verwachte binnenkomst is vaak 
maanden van tevoren bekend.  
 
Als al deze gegevens worden gecombineerd, kan van elke binnenkomende doos worden 
uitgerekend wanneer deze nodig zal zijn. Met de huidige kennis zal dat niet per dag kunnen, 
maar wel per week.  

Gangen per week 

Een dergelijk gegeven opent een wereld van mogelijkheden. Er kan hierbij gedacht worden 
aan de allocatie van gangen per week: gang A, B en C voor week 43, gang D, E en F voor week 
44, gang G, H en I voor week 45 enz. Deze gangen worden dan in die week helemaal leeg 
gehaald. Eventuele veranderingen zorgen voor een aantal bewegingen naar de gangen voor 
de week ervoor en de week erna. Sorteren voor deze gangen gebeurt bij Receiving, waar de 
scanner bij het scannen meteen aangeeft voor welke week een doos bestemd is. Deze gangen 
per week liggen op de beste locaties en zijn vooral bestemd voor dozen die kort van tevoren 
arriveren. Dozen die langer liggen gaan nog altijd naar de verder weg gelegen 
reservevoorraad.  
 
Voordeel hiervan is dat de grote hoeveelheid dozen per gang zorgt voor efficiënte pulllijsten. 
De gangen voor de andere weken hoeven niet worden bezocht. Dit levert aanzienlijke 
voordelen op wat betreft congestie. Er kan daar gedurende de hele dag worden weggezet, 
zonder dat er gepulld hoeft te worden. Truckers rijden bij het pullen veel minder meters door 
het warehouse. Verder blijven op de goede locaties bijna geen dozen achter, omdat daar 
uitsluitend dozen staan waarvan de bestemming al bekend is.  
Dozen waarvan nog geen bestemming bekend is, worden van Receiving rechtstreeks in 
stellingen voor NMI gezet.  
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Nadelen zijn dat bij Receiving per week pallets moeten worden samengesteld en dat het 
wegzetten een stuk ingewikkelde wordt. Dit zou moeten worden opgevangen door ook aan 
elke pallet in het systeem een bestemming te koppelen, die bij afscannen op de scanner 
verschijnt.  

ABC met verwachte ligtijd per doos 

Een andere optie is het maken gebruiken van de verwachte ligtijd voor een ABC-systeem. 
Alles wat binnen een week de deur uit gaat, wordt op een A-locatie gelegd. Binnen een 
maand verscheept betekent vervoer naar een B-locatie en alles wat langer ligt, komt op een 
C-locatie. Pullen gebeurt altijd in eerste instantie van de A-locaties.  
Voordeel van dit systeem is dat het aantal bewegingen enorm toeneemt op de A-locaties. 
NMI komt voor het overgrote deel op C-locaties terecht en zorgt daar voor weinig 
bewegingen. Ten opzichte van het in de vorige paragraaf voorgestelde systeem is een 
voordeel, dat dit systeem eenvoudiger uit te voeren is. Bij Receiving hoeft maar een beperkt 
aantal verschillende pallets te worden aangemaakt. Bovendien is er minder ruimte nodig, 
omdat het aantal klassen kleiner zal zijn.  
 
Afstemming van het formaat van de opslagruimte hoeft niet met dit systeem. Het aanpassen 
van het criterium volstaat. Als de A-locaties vol dreigen te raken kan besloten worden de eis 
van een ligtijd van maximaal 5 dagen aan te scherpen naar 4 dagen. Op deze manier hoeft 
nooit te worden geschoven met voorraden, maar wordt toch gezorgd dat voorraad en 
omvang van de locatie in overeenstemming zijn.  
 
Beide voorgestelde systemen zijn in praktijk haalbaar, maar vragen om een IT aanpassing. 
Verschillende bestaande IT systemen moeten worden geïntegreerd om uit de beschikbare 
gegevens de gewenste informatie te destilleren.  
 
Voor ‘gangen per week’ is bovendien extra ruimte in het warehouse nodig. Zolang die niet 
voorhanden is, loont het vooral de moeite om een diepgaand onderzoek te doen naar de ABC 
configuratie op basis van de verwachte ligtijd per doos. Als invoering van een nieuw IT 
systeem sortering van dozen op basis van ligtijd mogelijk maakt, zullen besparingen worden 
behaald, die oplopen tot meer dan honderdduizend euro per jaar.  
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Bijlage 1: Voorraadlocaties 

 
In de onderstaande tabel zijn de verschillende voorraadgroepen weergegeven met de locaties 
waar ze komen te liggen. Op de volgende pagina is een afbeelding van het warehouse 
weergegeven.  
 
Voorraadsoort volume m3 Gang Niveau 
Receiving 
  
  
  

Footwear 
  
  

17513 
  
  

B A-I 
AP-AJ A-I 
FM-FW C-I 

Apparrel 3766 FB-FM C-I 
     Retouren FW + APP 1183 EA-EE Verdeling tussen FW en APP is 

onduidelijk 
     Bulk Footwear 9439 EF-EP behalve 3 gangen P&P A niveau 
          Crt5 / Crt1 
residuals 
  
  
  

Footwear 
  

1554 
  

FM-FW A+B 
C   

Apparrel 
  

1446 
  

FB-FM A+B 
D   

Leren Jassen     BA   
     Archief   29 EA  27 t/m 36 
     Pick en Pack   395 EG-EI A 
     Samples   461 FA A-I 
          Accessoires       tussen apparrel 
          Non-conveyable       niet gescheiden 
 
  



 

 
61 

Plattegrond van het warehouse 

 
 

• De gele nummers zijn de nummers van de afzonderlijke hallen 
 

• De groene letters zijn de eerste letter van de locatiecodes. Deze worden onder meer 
gebruikt om gangen aan te duiden, bijvoorbeeld “de F gangen”. Dat zijn de gangen met 
code FA-FW.   
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Bijlage 2: Evaluatie 

Op 18 februari 2008 kwam ik voor het eerst bij Timberland Europe. Daar maakte ik kennis 
met Sebastiaan Brockötter, mijn begeleider, en kreeg ik een rondleiding door het warehouse. 
We waren het al snel eens en een week later ging ik bij Timberland aan de slag, met de 
bedoeling daar tien weken te werken. 
 
De belangrijkste opdracht was het uitvoeren van een ABC analyse. In dit geval hield dat in dat 
ik zou kijken of het voordelig was de snelst lopende producten op een eigen, goede locatie in 
het warehouse te leggen. Naast deze opdracht kreeg ik een lijst met problemen en 
knelpunten, die ook aangepakt zouden moeten worden. We spraken af dat ik van die 
problemen een selectie kon maken die op één oplossing aanstuurde. 
In de eerste week bij Timberland liep ik mee op verschillende afdelingen. Ik maakte 
aantekeningen van de processen en probeerde problemen, knelpunten en verbeterpunten te 
signaleren. Van al deze problemen heb ik een probleemkluwen gemaakt, waaruit een aantal 
probleemgebieden naar voren kwamen. Zo veel mogelijk van deze probleemgebieden 
probeerde ik uit te sluiten. Bij veel problemen was echter lastig, omdat ze nauw 
samenhingen.  
 
Uiteindelijk ging ik aan de slag met een toch nog vrij uitgebreide probleemstelling. 
Uitgangspunt van het onderzoek was ook niet alleen naar de ABC analyse te kijken, maar ook 
andere oplossingen te overwegen. Hoewel de oorspronkelijke opdrachtomschrijving dit 
eerste omvatte, was er geen enkele reden om aan te nemen dat de ABC analyse ook de beste 
oplossing voor de gesignaleerde problemen was.  
Door de uitgebreide probleemstelling werd ook de omvang van mijn stage opgerekt. Mijn tijd 
bij Timberland werd met een aantal weken verlengd. Toen ik bij Timberland wegging lag er 
een groot deel van dit verslag, maar nog niet alles. Afronding werd lastig gemaakt door de 
lonkende zomervakantie en nieuwe vakken in het half jaar daarna. Hierdoor liep het 
colloquium vertraging op. In het vervolg zou ik liever een periode vrij plannen direct na de 
stage, waarin ik de tijd zou hebben om het verslag af te maken. Uiteindelijk heb ik meer dan 
anderhalf keer zoveel tijd in deze bacheloropdracht gestoken als er voor staat. 
 
Het leukste van mijn werkzaamheden vond ik het nadenken over nieuwe oplossingen. 
Brainstormsessies, plannetjes uitdenken en een eerste eenvoudige berekening maken van de 
mogelijkheden of opbrengsten. Ook de wat ingewikkelder situaties, bijvoorbeeld een 
benadering maken van het verwachte aantal hoogtemeters in een gang, werkte ik met plezier 
aan. Minder plezier had ik aan het uitpluizen van literatuur en het schrijven van dit verslag.  
 
Tijdens mijn stage ging ik zelfstandig te werk. In het begin werd ik wegwijs gemaakt door 
Sebastiaan, maar na verloop van tijd werd het contact minder frequent. In de tweede helft 
van mijn tijd bij Timberland had ik ongeveer eens per week overleg met Sebastiaan, waarbij ik 
vooral vertelde wat ik had bedacht. De beperkte feedback werd in de hand gewerkt door het 
feit dat ik op de kamer zat bij mensen waar ik qua werkzaamheden niets mee te maken had. 
Als ik vragen had over processen of bepaalde informatie wilde achterhalen kon ik daarvoor bij 
verschillende mensen aankloppen, maar bij het uitdenken van de aanpak en het ontwikkelen 
van oplossingen stond ik er grotendeels alleen voor. In het bijzonder had ik graag meer 
feedback gehad op de technieken en rekenmethoden die ik gebruikte voor het uitvoeren van 
de ABC analyse. In dit gebied was Sebastiaan niet echt geïnteresseerd en het contact met 
mijn begeleider van de UT, Peter Schuur, was vrij beperkt. Ik slaagde er niet in aan hem 
precies duidelijk te maken waar ik mee bezig was, zodat ik van zijn kan ook weinig feedback 
kon verwachten. 
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Vanuit Timberland, en vooral door Sebastiaan, werd er opvallend goed naar mij geluisterd. Hij 
was enthousiast over de oplossingen die ik aandroeg en wilde ze graag invoeren. Soms zelfs 
zo graag dat ik een keer het gevoel had dat hij het al wilde invoeren terwijl ik slechts een 
plannetje aandroeg om daarop feedback te krijgen.  
 
Dat alles gaf mij zeker het gevoel dat mijn bezigheden nuttig waren voor Timberland. Tijdens 
mijn verblijf zijn de verplaatsingen van de voorraad al voor een groot deel uitgevoerd en ook 
de prioriteiten per niveau waren al door het management goedgekeurd en stonden op het 
punt uitgevoerd te worden. Zelfs de non-conveyable producten werden al in een aparte 
stelling opgeslagen. Kortom, vrijwel alle voorgestelde oplossingen zijn ingevoerd! Ik zou 
zeggen, dat is een resultaat om trots op te zijn. 
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Bijlage 3: Woordenlijst 

 
1e keus Kwalitatief goed product 
2e keus Product met kleine productiefout of beschadiging. Wordt verkocht aan 

opkoper. 
ABC-Analyse Analyse van snel- en minder snellopende producten, met als doel deze 

informatie te gebruiken voor het verbeteren van logistieke processen 
Accessories Niet kleding of schoenen. Verzamelnaam voor horloges, riemen, 

handschoenen, tassen etc. 
Apparel Kleding 
Archief Gang EA is voor een deel afgezet met een hek, waarachter het Archief ligt 
A-stijl Stijl met hoge oploopsnelheid 
Bulk Pallet waarop alle dozen van dezelfde SKU zijn 
Carry-over stijl Stijl die meerdere jaren achtereen wordt verkocht 
Carton Doos 
Carton-Racking Stellingen waarin dozen worden opgeslagen. Heeft 9 'planken', waarop de 

dozen kunnen liggen. 
Case Doos 
Chute Bak waarin producten door de sorteermachine worden verzameld om verpakt 

te worden. 
Congestie Opstopping, truckers die elkaar in de weg rijden 
Case Replenishment 

Type (CRT) 
Type doos dat wordt gepickt, bestemd voor verschillende 

verwerkingsprocessen 
Crt1 Dozen bestemd voor Pick&Pack 
Crt2 Dozen die als full case naar de klant gaan 
Crt3 Dozen die naar de sorter gaan. Kunnen zowel geopende als volle dozen zijn 
Crt5 Voorsortering, proces waarbij producten worden uitgezocht uit dozen waarvan 

de inhoud slechts ten dele gevraagd wordt. Ook: dozen bestemd voor de 
voorsortering.  

EDC Europees Distributie Centrum, het pand waarin dit onderzoek plaats vond 
FiFo First in First out, prioriteitsregeling voor het uitkiezen van producten. Het 

product wat het langst ligt wordt als eerste uitgekozen om verstuurd te 
worden 

Footwear Schoenen 
Full Case Volle, gesloten doos, die in zijn geheel naar dezelfde klant gaat 
Hoogtemeter Een 'plank' omhoog in de steling is ongeveer 1 meter, een hoogtemeter 
Locatie Een vak in de stelling. Over het algemeen 1m hoog, 70cm diep en 2.67m breed 
Lost in Warehouse 

(LW) 
Een doos had op een bepaalde locatie moeten staan, maar staat daar niet. 

Mogelijk staat hij op een andere locatie in de buurt, of hij is op een andere 
manier kwijt geraakt. Ontstaat doordat er fouten worden gemaakt 

Niveau Hoogte van de 'plank' in een stelling. A-niveau is op de grond, I-niveau is 9 
meter hoog 

Non-Moving 
Inventory (NMI) 

Voorraad waarvan verwacht wordt dat hij niet meer op reguliere manier wordt 
verkocht. 

Non-conveyable Producten die niet over de sorteermachine kunnen 
Pack&Hold Producten die klaar zijn voor transport, maar de deur nog niet uit mogen. 

Bijvoorbeeld omdat de klant nog niet heeft betaald, of omdat de bestelling 
eerder is klaar gemaakt dat nodig was. 

Palletstelling Stellingen waarin dozen niet los worden gezet, maar uitsluitend pallets kunnen 
worden gestald. Maximaal 3 boven elkaar. 

Pendelen Vervoer van pallets met een PL tussen verschillende hallen. Om te voorkomen 
dat truckers steeds met 1 pallet heen en weer rijden 

Pick&Pack Afdeling waar handmatig orders worden verzameld 
Picken zie pullen 
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Pickroute Route die een trucker aflegt bij het pullen 
PL Elektrische wagen voor het vervoer van één tot drie pallets op grondniveau 
Pullen Het verzamelen van dozen uit de voorraad, ten behoeve van een order 
Pulllijst Lijst waarop de dozen staan die een trucker voor een bepaalde wave moet 

verzamelen 
pullprioriteit Prioriteit die een bepaalde locatie heeft bij het selecteren van dozen voor een 

pulllijst 
Q1 Eerste kwartaal, druk, hierin bevindt zich de piek met zomerkleding 
Q2 Tweede kwartaal, rustig, hierin wordt zomerkleding verkocht 
Q3 Derde kwartaal, druk, hierin bevindt zich de piek met winterkleding 
Q4 Vierde kwartaal, rustig, hierin wordt winterkleding verkocht 
Receiving Proces waarin containers met goederen worden ontvangen en uitgeladen. 

Ook: afdeling die dit proces uitvoert 
Receivings Dozen die alleen ontvangen en eventueel op een plaats in het warehouse zijn 

gezet 
Residuals Halfvolle dozen, afkomstig van de Crt5. Dit zijn de producten die op een 

bepaalde dag niet nodig zijn. Deze worden teruggezet in het warehouse. 
Retouren Goederen die terug komen van de klant vanwege kwaliteitsproblemen of een 

overeenkomst dat de klant 10% van de bestelde goederen mag terugsturen 
Returns zie retouren 
RL/EU Retail/European warehouse. Twee administratief gescheiden aangehouden 

voorraden. In praktijk ligt het door elkaar 
Samples Salesman samples. Proefexemplaren van nieuwe artikelen die aan afnemers 

worden getoond, zodat die weten wat ze kunnen bestellen 
Scrap Producten die zijn afgekeurd. Deze worden vernietigd 
Shipment Binnen komende zending, container 
Shipping Afdeling die goederen naar de klant stuurt 
Stock Keeping Unit 

(SKU) Alle producten met dezelfde eigenschappen zijn dezelfde SKU 
Sorter Sorteermachine, hier wordt batch voor batch per klant gesorteerd en verpakt 
S-Shape zie traversal strategie 
Stelling 9 meter hoge rekken waarin de voorraad wordt opgeslagen 
Stijl Bepaald ontwerp, verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren 
TBL Timberland 
Tote Wagen waarop artikelen bij de Crt5 per wave worden opgeslagen 
Traversal strategie Routeringsstrategie waarbij de trucker iedere gang waar een product ligt 

helemaal door rijdt. Hij rijdt hierbij in een S-shape door het warehouse.  
Truck Lift heftruck. Hiermee rijden de truckers om bij de hogere niveaus te komen 
Trucker Chauffeur van een truck.  
Uitrijden zie pullen 
Value Added 

Services (VAS) 
Extra handeling aan het product, bijvoorbeeld het aanmaken van prijskaartjes 

aan de artikelen 
Vloerlocatie Stuk vloer waar pallets gestald kunnen worden 
Warehouse 

Management 
Systeem (WMS) 

Computersysteem dat verantwoordelijk is voor het registreren van de 
voorraden en de handelingen die daarmee gebeuren. Toegang vindt plaats 
via pc of scanners 

Wave batch, verzameling van orders met een aantal gelijke eigenschappen 
Waven proces waarbij orders worden samengevoegd tot batches en waarbij pulllijsten 

worden gegenereerd 
Wegzetstrategie Manier waarop een trucker een pallet probeert weg te zetten 
Wegzetten Het in de stellingen plaatsen van dozen 
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