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Voorwoord 

Voor de bachelor Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente heb ik een stage gelopen bij 

Vos Transport te Zaltbommel. Ik vond deze stage met behulp van de stagebemiddelaar Integrand, 

deze hielpen mij ook met het opzetten van sollicitatiebrieven en het voorbereiden van het 

sollicitatiegesprek. Aangekomen in Zaltbommel voelde ik al meteen een klik met Eelko Musterd, de 

bedrijfsleider van Vos Zaltbommel ten tijde van mijn stage. Hij legde direct veel vertrouwen in me en 

plaatste veel verantwoordelijkheid in mijn handen. Ik kon in Januari 2015 beginnen met de stage. 

Hiervoor heb ik destijds een begeleider op de universiteit gezocht en deze heb ik gevonden in de 

heer Martijn Mes. Na de nodige formaliteiten van formulieren ben ik begonnen bij Vos Zaltbommel. 

Tijdens mijn stage kon ik niet in Enschede blijven wonen omdat er een te grote reistijd zou zijn. Ik 

logeerde vier en een halve maand bij mijn oom, Erwin, die heel gastvrij was met het delen van zijn 

huis en los daarvan veelvuldig een mentale steun was tijdens mijn stage. Op mijn stage leerde ik 

vooral de sociale uitdagingen van het ‘echte werk’, zoals je dat nooit meemaakt op de theoretische 

omgeving van de universiteit. Ik moest wennen aan de andere verantwoordelijkheden, 

verwachtingen en ook humor.  

Hierbij heb ik in Zaltbommel veel hulp gehad aan Eelko, die vaak met me reflecteerde. Over de stage 

en de voortgang, maar ook over hoe hij zelf werkt, hoe ik werk en wat ik kan en wil bereiken. Ik 

werkte vaak samen met Christa Verploegh. Langzamerhand begon ik daarbij steeds meer respect te 

krijgen hoe ze een enorm netwerk aan ervaring had opgebouwd. Als het ging om de verwerking van 

pallets voelde haar ervaring aan als een lopende encyclopedie, maar dan wel eentje met een 

voorliefde voor bakken. 

Na vier en een halve maand stage te hebben gelopen bij Vos Zaltbommel kwam het schrijven van dit 

verslag. Hierbij heb ik veel hulp en steun gehad van Erwin, die veelvuldig heeft bijgestaan om het 

verslag te maken. Martijn Mes heeft me hierna op zeer korte termijn heel veel tijd gegeven door 

uitgebreide feedback te leveren en met zijn hulp heb ik uiteindelijk een degelijk verslag kunnen 

construeren. Achteraf ben ik tevreden over wat ik heb bereikt in Zaltbommel, ik ben blij met een 

concreet resultaat en ik weet dat ik ben gegroeid als mens, met hulp van mensen aan wie ik me kon 

spiegelen, relativeren en optrekken. 

Voor u ligt het verslag dat ik produceerde over mijn stage wat beschrijft wat ik heb bewerkstelligd. Ik 

hoop dat het een goed beeld geeft van wat ik heb bereikt in mijn stage. 

Pepijn Schrage  
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Management Summary 
Dit is een verslag over het onderzoek naar de kwaliteit en de verbetering van de palletadministratie 

van transportbedrijf Vos te Zaltbommel. Aan de hand van de Algemene Bedrijfskundige 

Probleemaanpak is er een probleemkluwen opgesteld waarna de focus is gelegd op het 

documenteren van processen van de palletadministratie, het documenteren van afspraken van de 

palletadministratie, het controleren en meetbaar maken van de kwaliteit van de palletadministratie 

en het structureel verbeteren van de palletadministratie. 

Door middel van handleidingen is er een basis verschaft voor documentatie van afspraken binnen de 

palletadministratie en is er meer duidelijkheid over de processen. Er is een methode 

geïmplementeerd waarmee de palletadministratie sneller en beter informatie in het systeem kan 

verwerken en de kwaliteit van de palletadministratie kan met de introductie van een Performance 

indicator schatter worden geschat.  Hiermee wordt de kwaliteit van de palletadministratie 

gewaarborgd en is deze beter controleerbaar geworden. 

Naar schatting leveren de geïmplementeerde oplossingen samen een minimale tijdsbesparing van 

2,5 uur per week op en worden er minimaal 5% van de fouten in de emballagegegevens structureel 

vermeden. 
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Terminologie 
In dit hoofdstuk worden alle vaktermen besproken die in dit verslag worden gebruikt. Als er een term 

in het verslag voorkomt die niet bekend voorkomt kan dit hoofdstuk worden gebruikt als een  

referentielijst. 

AHP 

AHP is een methode uit de beslissingstheorie om gewichten te geven aan criteria om uiteindelijk een 

gewogen score te kunnen krijgen. AHP doet dit aan de hand van paarsgewijze vergelijkingen van 

criteria, gevolgd door een paar berekeningen en normalisering. 

Boordcomputer 

Met de boordcomputer wordt een soort navigatie bedoeld, waarin de ritten worden 

geprogrammeerd door de planning voor de wagens uit het eigen wagenpark. Deze bevatten tevens 

de informatie van de pallets (hoeveel zijn het er en van welke soort). 

Charter 

Een charter is een externe partij die een rit rijdt in opdracht van Vos Zaltbommel. Deze worden 

voornamelijk gebruikt om meer flexibel ritten aan te kunnen nemen. Bijvoorbeeld  bij een drukke 

periode of als er moet worden gereden naar een locatie die niet praktisch is voor een volledige rit. 

Class 

Met een class wordt in dit verslag gedoeld op een set entiteiten die een gemeenschappelijke 

informatiestructuur hebben. Bijvoorbeeld de class opdrachten beschrijft de structuur die opdrachten 

hebben, wat voor een datapunten en links bevatten deze? 

Class Diagram 

Een class diagram wordt gebruikt om de structuur in een informatiesysteem aan te geven. Een class 

diagram bestaat traditioneel uit classes en verbindingen daartussen met een hiërarchie. Met een 

class diagram kan worden gekeken op welke punten welke informatie in het systeem beschikbaar 

zou moeten zijn. 

Direct Ranking 

Direct ranking is een methode uit de beslissingstheorie die scores geeft aan een criterium van 0 tot 

100. Hierbij wordt 0 gegeven aan het slechtste alternatief en 100 aan het beste alternatief. 

Tussenliggende waardes worden gevonden door een lijn te trekken tussen 0 en 100 en de 

alternatieven te sorteren en op de x as te plaatsen. De vorm van de lijn geeft aan of er risicomijdend 

of risicozoekend wordt gescoord. 

Dusseldorfpallet 

Een Dusseldorfpallet is een pallet van 800 bij 600, met ijzeren structuur tussen onderkant en 

bovenkant. Deze pallets bevatten statiegeld en moeten daarom worden bijgehouden door de 

palletadministratie. 

Emballagedatabase 

Met de emballagedatabase wordt in dit verslag gedoeld op de verzameling van emballagemutaties. 

Binnen deze database kan worden gezocht met behulp van filters en zoekfuncties. De 

emballagedatabase kan daarnaast rapporten uitdraaien ter overzicht van palletsaldi van klanten of 

vervoerders.  



 6 
 

Emballagemutatie 

Een emballagemutatie geeft aan door wie (vervoerder) er wanneer (datum) waar( los/laadlocatie) 

hoeveel pallets van welke soort zijn geladen en gelost. Op basis hiervan wordt voor een klant en 

vervoerder een palletsaldo bijgehouden in het systeem. Emballagemutaties functioneren als de 

datapunten van de emballagedatabase. 

Europallet 

Een Europallet is een pallet van 800 bij 1200, met een structuur van geperst hout tussen de 

onderkant en bovenkant. Deze pallets bevatten statiegeld en moeten daarom worden bijgehouden 

door de palletadministratie. 

Exportfunctie 

Met de exportfunctie wordt in dit verslag gedoeld op de mogelijkheid binnen Talis om 

opdrachtwerkzaamheden op te slaan als emballagemutatie, waarmee ze worden verwerkt in de 

emballagedatabase. 

Flextools 

Flextools is een programma waarmee de lay-out en formulieren van Talis kunnen worden aangepast. 

Binnen dit verslag is dit programma vooral gebruikt om de datapunten te kunnen herleiden van 

formulieren. 

Gelijk gewisseld 

Met gelijk gewisseld wordt bedoeld dat er bij een palletruil evenveel pallets van dezelfde soort zijn 

gelost als geladen. 

Goed gewisseld 

Met goed gewisseld wordt bedoeld dat er bij een palletruil zoveel pallets zijn geruild zoals 

afgesproken. Als een afspraak is dat ruilen niet hoeft (bijvoorbeeld de pallets worden overgenomen) 

kan er ongelijk gewisseld worden, maar dit valt dan nog steeds onder goed wisselen. 

lineaire regressie 

Lineaire regressie is een methode waarmee een lijn wordt geschetst tussen twee sets datapunten, 

om een verband te vinden tussen de twee verschillende sets. 

Opdracht 

Met opdracht wordt in dit verslag gedoeld op de opdracht zoals hij binnen komt bij de planning, met 

een of meerdere beginlocaties, eindlocaties en goederen. 

Opdrachtactiviteit 

Met opdrachtactiviteit wordt in dit verslag gedoeld op een deel van de opdracht, met specifiek een 

beginlocatie en eindlocatie. Meerdere opdrachtactiviteiten kunnen deel uitmaken van een rit of van 

een opdracht. 

Opdrachtnummer 

Elke opdracht heeft in Talis een opdrachtnummer, die automatisch wordt aangemaakt 

(chronologisch op basis van aanvraag van de opdracht). Dit nummer wordt gebruikt om de opdracht 

en zijn onderdelen (activiteiten en werkzaamheden) later in het proces nog terug te kunnen vinden, 

zowel in Talis als in het fysieke archief. 
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Opdrachtwerkzaamheid 

Een opdrachtwerkzaamheid bevat een onderdeel van de opdrachtactiviteit. Deze worden gebruikt als 

er pallets met statiegeld zijn betrokken in de opdrachtactiviteit. Voor het wisselen bij het laadadres 

en het wisselen bij het losadres zijn er verschillende opdrachtwerkzaamheden binnen één 

opdrachtactiviteit. 

Palletadministratie 

Met de palletadministratie wordt gedoeld op alle werkzaamheden die verbonden zijn met het 

bijhouden en controleren van palletsaldi. 

Palletbon 

Een palletbon (meer specifiek de originele palletbon) is een bewijs van palletruil en kan worden 

gebruikt om pallets te claimen of om palletruil te bevestigen. 

Palletoverzicht 

Vanuit de emballagedatabase kan er een palletoverzicht worden uitgedraaid van bijvoorbeeld 

klanten, vervoerders of locaties. Dit overzicht bevat het aantal geruilde pallets en de palletsaldi van 

de klant, vervoerder of locatie. 

Palletruil 

Bij het laden van goederen op pallets worden vaak lege pallets ingeleverd zodat beide partijen 

dezelfde hoeveelheid pallets houden. Al deze pallettransacties (de goederen die worden vervoerd 

zijn niet relevant voor dit verslag) vallen onder palletruil. 

Palletsaldo/palletsaldi 

Als bij een palletruil er bijvoorbeeld minder pallets worden ingeleverd dan geladen, ontstaat er een 

palletsaldo. Dit palletsaldo wordt bijgehouden en geeft aan dat een vervoerder of klant bijvoorbeeld 

nog recht heeft op pallets (of een vergoeding), of dat deze nog pallets moet leveren aan Vos 

Zaltbommel (of een vergoeding ervoor). 

Palletsoort 

Er zijn meerdere soorten pallets. Voor dit onderzoek kijken we voornamelijk naar de pallets met 

statiegeld, de Europallets en Dusseldorfpallets. 

Probleemkluwen 

Een probleemkluwen is een netwerk van problemen, wat kan worden gebruikt om structuur aan te 

brengen aan een hoofdprobleem. Het idee is om kleinere oorzaken hiermee te vinden en aan te 

pakken om uiteindelijk het hoofdprobleem te beïnvloeden. 

Relatie 

In dit verslag wordt met een relatie gedoeld op een persoon of instantie die gelieerd is aan Vos 

Zaltbommel. In Talis zijn relaties terug te vinden door een afgekorte combinatie van de naam van de 

persoon of instantie en hun locatie. 

Risicomijdende curve 

Bij Direct ranking worden alternatieven gesorteerd van slechtste naar beste alternatief. Een 

risicomijdende curve geeft aan dat er een oplopende schaal wordt gebruikt, die minder goede 

alternatieven relatief lage scores geeft (dit kan men opvatten als: fouten/risico wordt relatief hard 

afgestraft). 
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Ritformulier (vanuit planning voor charters) 

Een ritformulier geeft aan tussen welke twee locaties er moet worden gereden voor de chauffeur, 

waarbij beschreven staat welke goederen er moeten worden gelost en geladen. 

Ritreferentie 

Een rit die wordt gereden door een charter bevat een ritreferentie, dit is verbonden met de factuur 

die de charter stuurt en kan worden gebruikt om te achterhalen wat de opdrachtactiviteiten waren 

die betrokken waren in de rit. 

Rittendatabase 

De rittendatabase bevat een overzicht van alle wagens, zowel de wagens van het eigen park als de 

charters, voor elke dag. Hierin staat visueel aangegeven wanneer de wagens bezig zijn en kan 

worden gekeken welke goederen waar worden verreden door welke wagens. 

Talis 

Talis is een cloud-based softwarepakket waarmee Vos Zaltbommel hun TMS (Transport Management 

System) en WMS (Warehousing Management System) bijhouden. Met Talis wordt vaak gedoeld op 

het TMS, het programma waarmee de opdrachten en emballagemutaties worden bijgehouden. 

Thans 

Thans is de softwareontwikkelaar van Talis. 

TMS 

Een TMS (Transport Management System) is een programma waarmee alle gegevens en informatie 

rondom transport kan worden bijgehouden en gecontroleerd binnen een organisatie. 

Vrachtbrief 

Bij elke rit wordt een fysieke vrachtbrief meegegeven die wordt ondertekend door de chauffeur en 

klant ter bewijs van de gereden rit en, relevant voor de palletadministratie, de palletruil. 

  



 9 
 

1. Onderzoeksplan 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksplan beschreven. Eerst beschrijven we de casus zoals 

voorgelegd door Vos Zaltbommel, daarna leggen we uit hoe we dit hebben onderzocht, hoe we een 

hoofdvraag hiervoor hebben geformuleerd en hoe we de scopus van dit onderzoek hebben bepaald. 

1.1.  Inleiding 
Vos Zaltbommel is een transportbedrijf te Zaltbommel. Vos verzorgt voornamelijk transport tussen 

groothandel en distributiecentra in Noordwest Europa. De meeste goederen worden 

getransporteerd met behulp van pallets. Daarvan wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 

Europallets en Dusseldorfpallets, waar statiegeld op zit. Om dit eerlijk te verwerken is er een 

ruilsysteem zodat er lege pallets worden meegegeven als er volle pallets worden geleverd. Vanwege 

een gebrek aan lege pallets, negeren van pallets in de route-planningen en andere logistieke en 

praktische redenen, worden niet altijd alle pallets ‘geruild’. Hierbij ontstaan palletsaldi tussen Vos 

Zaltbommel en klant of vervoerder. Om al deze palletsaldi bij te houden is er bij Vos Zaltbommel een 

palletadministratie om alle ruilgegevens bij te houden, zogeheten emballagemutaties. De 

vrachtwagens van het eigen wagenpark zijn uitgerust met een boordcomputer, die 

emballagemutaties meteen digitaal in het opdrachtensysteem zet. Voor extra flexibiliteit wordt er 

ook gebruik gemaakt van charters, deze hebben geen boordcomputers en de emballagemutaties van 

deze ritten wordt handmatig vanaf de vrachtbrieven in het systeem gezet. Nu wil Vos Zaltbommel 

weten hoe goed de kwaliteit van de palletadministratie is, hoe ze de kwaliteit beter kunnen 

controleren en of de palletadministratie efficiënter kan werken. In het kort: “Hoe houden we de 

pallets op de rit”. 

1.2.  De casus zoals voorgelegd door Vos Zaltbommel 
De originele vraag van Vos Zaltbommel luidde als volgt: “Wat is staat van de palletadministratie van 

Vos Zaltbommel en hoe kunnen we deze beter controleren en mogelijk verbeteren?” Deze vraag 

delen we op in de volgende deelvragen: 

 Heeft de palletadministratie een achterstand, zo ja, hoeveel achterstand? 

 Wat is de kwaliteit van de palletadministratie op het moment? 

 Op welke wijze is de kwaliteit van de palletadministratie te controleren? 

 Hoe kan de palletadministratie efficiënter? 

 Hoe krijgen we meer flexibiliteit in de palletadministratie komen om eventuele achterstand 

beter te kunnen bijwerken?  
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1.3.  Formulering van een hoofdvraag 
Om een hoofdvraag te kunnen formuleren hebben we een probleemkluwen opgesteld (zie figuur 1, 

hoofdstuk 1.4). Een probleemkluwen is een methode waarmee problemen worden gestructureerd in 

een hiërarchie, waarbij er wordt gezocht naar oorzaken van problemen om uiteindelijk tot een 

hoofdprobleem te komen. In hoofdstuk 1.4 gaan we dieper in op de scopus van het onderzoek, 

waarin we aangeven welke problemen we gaan aanpakken om het hoofdprobleem te beïnvloeden. 

In hoofdstuk 2.5 gaan we dieper in op de subproblemen. 

De problemen bij Vos Zaltbommel met betrekking op de palletadministratie waren samen te vatten 

onder de volgende subproblemen: “Het is arbeidsintensief om de palletsaldi bij te houden” en “De 

palletadministratie is incompleet en bevat fouten”. Het hoofdprobleem hebben we geformuleerd als 

een combinatie van deze twee hoofdproblemen: 

De informatie van de palletadministratie is onbetrouwbaar en het is arbeidsintensief om de 

palletsaldi bij te houden. 

Dit leidde tot de formulering van de hoofdvraag: 

Hoe kan Vos Zaltbommel de palletadministratie meer betrouwbaar maken en de processen 

van de palletadministratie minder arbeidsintensief maken. 

1.4.  Scopus van het onderzoek 
Om tot een concrete aanpak van de problemen te komen hebben we besloten om een selectie van 

de sub-subproblemen te maken en deze te onderzoeken. Hiervoor hebben we de sub-subproblemen 

gecategoriseerd om tot een concrete plan van aanpak te komen. We hebben twee typen sub-

subproblemen gedefinieerd. Problemen met betrekking tot de inefficiëntie en kwaliteit van de 

palletadministratie en problemen die te maken hebben met het gebrek aan gedocumenteerde kennis 

bij de palletadministratie. In hoofdstuk 2.5 gaan we dieper in op de sub-subproblemen en leggen we 

verder uit waarom we juist deze sub-subproblemen kiezen om aan te pakken. 
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 Figuur 1: Probleemkluwen met scopus 

 Deze problemen hebben te maken met de inefficiëntie en kwaliteit van de 

palletadministratie. Veel van deze problemen komen door het omslachtig invullen van 

informatie in Talis.  

 Deze problemen hebben te maken met het gebrek aan gedocumenteerde kennis bij de 

palletadministratie. 

Door deze twee problemen aan te pakken zou de palletadministratie kwalitatief beter moeten 

worden en zou het minder arbeidsintensief moeten worden om de palletadministratie bij te houden.  
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1.5.  De methoden van onderzoek 
Op basis van de vijf deelvragen afgeleid uit de originele vraag van Vos Zaltbommel hebben we 

onderzoek gedaan. In deze paragraaf zullen we per deelvraag aangeven hoe we dat hebben gedaan, 

hier kan redundantie in voorkomen als een methode relevant was voor meerdere deelvragen. 

Om te onderzoeken in hoeverre de palletadministratie geen grote achterstand heeft ondernemen we 

de volgende stappen. 

 Meelopen met de palletadministratie, waarbij we helpen met de taken van de 

palletadministratie, zoals het  verwerken van vrachtbrieven en het controleren van 

administraties van klanten. 

 Gesprekken voeren met de palletadministratie en de financiële afdeling (Zie huidige situatie) 

Om te onderzoeken wat de kwaliteit is van de palletadministratie ondernemen we de volgende 

stappen. 

 Statistisch onderzoek doen waarbij de vrachtbrieven wordt vergeleken met de gegevens uit 

Talis, waarbij we een performance indicator ontwikkelen die de kwaliteit van de 

palletadministratie (binnen een maand) beschrijft. 

Om te onderzoeken of de kwaliteit beter kan worden gecontroleerd ondernemen we de volgende 

stappen. 

 Op basis van het statistische onderzoek waarbij de vrachtbrieven werden vergeleken met de 

gegevens uit Talis ontwikkelen we een methode om de performance indicator van de 

kwaliteit te kunnen schatten, waarbij geen uitgebreide fysieke controle nodig is. 

Om te onderzoeken of de palletadministratie efficiënter kan ondernemen we de volgende stappen. 

 We brengen de processen rondom de palletadministratie in kaart om te zoeken naar 

mogelijke bottlenecks en mogelijke punten waarop verbetering mogelijk is. 

 We controleren administraties van klanten en kijken of we hierin makkelijker te werk kunnen 

gaan. 

 We doen onderzoek naar hoe het TMS van Talis in elkaar zit en brengen deze in kaart. 

Om te onderzoeken of er meer flexibiliteit in de palletadministratie kan ondernemen we de volgende 

stappen 

 We verwerken vrachtbrieven  in het systeem waarbij we bijhouden wat voor een kennis er 

voor nodig is om dit te kunnen doen. 

 We controleren administraties van klanten en kijken wat voor een kennis er voor nodig is om 

dit te kunnen doen. 

1.6.  Opzet verslag 
In dit verslag zijn we eerst ingegaan op het onderzoeksplan (hoofdstuk 1), verder zullen we de 

huidige situatie bij Vos Zaltbommel analyseren (hoofdstuk 2), we stellen verbetervoorstellen voor 

(hoofdstuk 3), we gaan in op de performance measurement, zoals gevraagd werd vanuit Vos 

Zaltbommel (hoofdstuk 4) en sluiten af met conclusies (hoofdstuk 5) en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2.  Analyse huidige situatie 
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige situatie bij Vos Zaltbommel. Eerst gaan we in op de 

structuur van de organisatie en de algemene rollen van de afdelingen. Dan beschrijven we de 

processen rondom de palletadministratie. Vervolgens beschrijven we hoe we de kwaliteit van de 

palletadministratie hebben onderzocht en wat de kwaliteit van de palletadministratie is. Daarna 

beschrijven we hoe het informatiesysteem van Talis werkt met betrekking tot de palletadministratie. 

Ten slotte gaan we in op de probleemkluwen en beschrijven we per sub-subprobleem hoe we deze 

hebben gevonden en hoe groot hun impact is. 

2.1. De structuur van de Organisatie van Vos Zaltbommel 
De structuur van de organisatie ten tijde van het onderzoek zag er als volgt uit (Figuur 2): 

 

Figuur 2: Organigram 

2.1.1. Bedrijfsleider 

De Bedrijfsleider van Vos Zaltbommel heeft als taak de verschillende afdelingen te controleren. 

Daarnaast heeft Eelko Musterd opgetreden als begeleider van deze afstudeeropdracht. Hij 

vergaderde veelvuldig met de afdelingen en reflecteerde vaak op het stageproces.  

2.1.2. Afdeling Sales 

Bij de afdeling Sales ligt het contact voor nieuwe klanten. Hier worden ook afspraken gemaakt over 

eventuele afhandeling van palletruil. 
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2.1.3. Afdeling Planning 

Bij de afdeling Planning komen aanvragen voor transport binnen. De planningsafdeling besluit 

vervolgens of een transport door een wagen uit het eigen wagenpark wordt gereden of dat het 

transport wordt gereden door een charter. In het geval van de charter wordt de opdracht in een 

online database geplaatst waarna er offertes komen van externe chauffeurs die aanbieden deze rit te 

rijden. Na een onderhandeling wordt de opdracht daarna in het opdrachtensysteem en 

rittenoverzicht gezet. Hierbij krijgt het –vanuit Talis- een opdrachtnummer mee en worden de datum 

van het vervoer en de vervoerder vastgesteld.  

2.1.4. Administratieve afdeling 

De emballagemutaties van de eigen wagens wordt meteen via de boordcomputer in de 

opdrachtwerkzaamheden (zie paragraaf huidige situatie-informatiesysteem). De vrachtbrieven 

komen hierna terecht bij de administratieve afdeling, die ze kopieert en ze in het archief zet. De 

vrachtbrieven van Charters komen via mail, fax of post binnen, waarna ze ook worden gekopieerd en 

in het archief worden verwerkt. Na het kopiëren worden de facturen van de vrachten verstuurd aan 

de klanten. De vrachtbrieven van de Charters gaan hierna nog naar de palletadministratie, waar ze 

worden verwerkt in de emballagedatabase. 

2.1.5. De palletadministratie 

Bij de palletadministratie komen er vrachtbrieven van charters binnen vanuit de financiële afdeling, 

alsmede palletoverzichten van klanten en palletbonnen. De vrachtbrieven worden beoordeeld door 

de medewerker van de palletadministratie en indien mogelijk verwerkt in de emballagedatabase 

door middel van een formulier binnen Talis. Goedgekeurde vrachtbrieven worden doorgegeven aan 

de financiële afdeling, zodat ze kunnen worden betaald. Palletbonnen worden verwerkt in de 

emballagedatabase waarna wordt gekeken of er nog openstaande vrachtbrieven zijn waarvan het 

palletsaldi nu zijn gecompenseerd, zodat ze kunnen worden betaald en afgesloten. Palletoverzichten 

worden vergeleken met een uitdraai van de emballagedatabase, waar bij verschillende informatie de 

originele vrachtbrief wordt gecontroleerd (Deze worden standaard gedocumenteerd en opgeslagen 

in een papieren archief). De informatie van de originele vrachtbrief wordt hierbij uiteindelijk als 

leidend genomen.  

2.1.6. Financiële afdeling 

De financiële afdeling van Vos Zaltbommel behandeld onder andere de facturen van charters en de 

afwerking van palletbonnen. Facturen en palletbonnen die worden goedgekeurd door de 

palletadministratie worden doorgegeven aan de financiële afdeling zodat deze kunnen worden 

betaald. De financiële afdeling heeft hiernaast nog andere taken, maar deze zijn niet significant voor 

dit onderzoek. 
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2.2. De processen rondom de palletadministratie 
Bij het onderzoek hebben we meerdere processen rondom de palletadministratie bekeken en in 

kaart gebracht om problemen te kunnen vinden en hun effecten beter te kunnen beoordelen. Ten 

eerste bekijken we de doorloop van een opdracht binnen Vos Zaltbommel. Daarna bekijken we de 

verwerking van de opdracht in de emballagedatabase en de afhandeling van de financiële afdeling in 

meer detail 

2.2.1. Doorloop van een opdracht binnen Vos Zaltbommel 

De doorloop van een opdracht is uitgetekend in een flowchart in figuur 3. De opdracht voor een 

transport komt binnen bij de planning (1), waarna deze wordt geaccepteerd en ingepland (2). 

Vervolgens is er de mogelijkheid dat deze vracht wordt gereden door een charter of door een wagen 

uit het eigen wagenpark (3)(4). In beide gevallen wordt de rit daarna gereden (5)(6). In geval van een 

charter wordt de vrachtbrief en de factuur door de charter opgestuurd naar Vos Zaltbommel (7). In 

geval van een wagen uit het eigen wagenpark wordt de data van de rit verwerkt door de 

boordcomputer (8). Hierna kan de vrachtbrief worden gekopieerd en samen andere relevante 

papieren (bijvoorbeeld palletbonnen en facturen) in het archief worden verwerkt(9)(10). Hierna 

wordt de factuur naar de opdrachtgever gestuurd (11). Vervolgens wordt er, in geval van een charter, 

de vrachtbrief door de palletadministratie verwerkt (12). In geval van een wagen uit het eigen 

wagenpark worden de gegevens uit de boordcomputer geïmporteerd in Talis en daarna door de 

palletadministratie geëxporteerd naar de emballagedatabase (13). In hoofdstuk 2.4 gaan we dieper 

in op het informatiesysteem van Talis. In hoofdstuk 3.1 gaan we dieper in op de exportfunctionaliteit 

van Talis. 
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Figuur 3: Proces van de doorloop van een opdracht binnen Vos Zaltbommel 
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2.2.2. Afhandeling van een opdracht binnen de palletadministratie 

De afhandeling van een opdracht binnen de palletadministratie is afgebeeld in een flowchart in 

figuur 4. Bij het binnenkomen van de opdrachten wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten 

vervoerders. Charters, weekcharters en wagens uit het eigen wagenpark.  

In het geval van charters (1) komt de factuur en vrachtbrief binnen bij de palletadministratie. 

Vervolgens wordt met de ritreferentie de opdrachtactiviteiten achterhaald via de rittendatabase (4). 

Vervolgens wordt aan de hand van opdrachtactiviteiten, de vrachtbrief en de factuur de vervoerder, 

de klant en het aantal geruilde pallets van de rit achterhaald (6). Er wordt gekeken of de pallets gelijk 

zijn geruild door de medewerker van de palletadministratie. Als pallets gelijk zijn geruild (10) wordt 

de factuur doorgegeven aan de financiële afdeling voor uitbetaling (19). Als de pallets niet gelijk zijn 

geruild wordt er verder gekeken naar de reden hiervoor (9). Als er niet duidelijk wordt uit de 

vrachtbrief en/of palletbonnen hoe er is geruild (14) wordt er een mail gestuurd voor een update. Als 

er wel duidelijk is dat er ongelijk is geruild, ofwel er zijn meer pallets geladen dan gelost of vice versa 

(15), wordt er gekeken of de klant een pallet-saldo mag bijhouden. Als dit het geval is (17) wordt het 

palletsaldo bijgewerkt door middel van emballagemutaties. Vervolgens wordt de factuur 

doorgestuurd naar de financiële afdeling voor uitbetaling. Als de klant geen pallet-saldo mag 

bijhouden (16) wordt er nog geen factuur uitbetaald en wordt er gemaild naar de vervoerder met de 

vraag of de pallets alsnog kunnen worden nageleverd (18). 

In het geval van weekcharters komt er een weekfactuur binnen met een overzicht van de te betalen 

ritten (2). Deze wordt meteen verstuurd naar de financiële afdeling voor uitbetaling (19) en wordt 

vervolgens verwerkt. Er wordt achterhaald welke ritten de vervoerder precies heeft gereden (5), de 

ritten worden gecontroleerd of ze hebben geladen of gelost (7) in Zaltbommel, het goed ruilen op de 

loslocatie wordt gezien als de verantwoordelijkheid van de vervoerder, waardoor alleen het laden 

wordt verwerkt in de palletsaldi. Vervolgens worden de dossiers opgezocht uit het archief (8). Als de 

pallets vervolgens goed zijn gewisseld (12) wordt er verder niets mee gedaan. Als de pallets niet goed 

zijn gewisseld (11) wordt er nog een mail gestuurd voor een update naar de vervoerder (13). 

In het geval van wagens uit het eigen wagenpark (3) komen alle gegevens direct uit de 

boordcomputer, deze worden vervolgens geëxporteerd naar de emballagemutaties. In hoofdstuk 3.1 

gaan we dieper in op deze exportfunctionaliteit. 
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Figuur 4: Verwerking van een vrachtbrief bij de palletadministratie 
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2.3. De analyse van de palletadministratie 
In deze paragraaf beschrijven we de analyse van de palletadministratie. Hierbij gaan we in op de 

volgende punten:  

 Is er een achterstand binnen de palletadministratie? 

 Wat voor een kennis is er voor nodig om de taken van de palletadministratie uit te voeren? 

 Wat is de kwaliteit van de palletadministratie? 

2.3.1. Heeft de palletadministratie een achterstand? 

Om te onderzoeken of de palletadministratie een achterstand heeft hebben we meegewerkt met het 

verwerken van charters en het verwerken van controles van andermans administraties (meermaals 

sturen klanten hun palletadministratie ter controle naar Vos Zaltbommel. Het is dan de taak van Vos 

Zaltbommel om ofwel verbeteringen aan te leveren of akkoord te gaan met de gegevens). Bij het 

begin van de stage (januari) waren er nog meerdere vrachtbrieven die wekelijks binnen kwamen met 

een losdatum van een maand eerder. Ten tijde van het afsluiten van de stage (mei) waren bij 

uitzondering alle vrachtbrieven die werden verwerkt bij de palletadministratie gereden in de 

afgelopen 30 dagen (1 a 2 vrachtbrieven per week waren van meer dan 30 dagen geleden). We 

komen tot de conclusie dat er geen significante achterstand is. 

2.3.2. Wat voor een kennis is er nodig om de taken van de palletadministratie uit te 

voeren? 

Om te onderzoeken wat voor een kennis er nodig is om de taken van de palletadministratie uit te 

voeren hebben we charters verwerkt in het systeem met continue feedback van de medewerker van 

de palletadministratie. Hierdoor kregen we een overzicht van de verschillende afspraken die 

aanwezig zijn met verschillende klanten en vervoerders. Verder hebben we een statistisch onderzoek 

uitgevoerd om te kijken hoe nuttig deze kennis van afspraken met klanten en vervoerders is, en voor 

hoeveel vrachtbrieven we nog extra informatie nodig hadden. De resultaten hiervan staan in figuur 5. 

Figuur 5: Hoeveel kennis is er nodig om vrachtbrieven te verwerken 
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Met een steekproefgrootte van 98 vrachtbrieven bleek dat 55% van de vrachtbrieven te verwerken 

waren met alleen kennis van Talis. 22% was te verwerken als men voldoende kennis had van de 

afspraken met specifieke klanten en/of vervoerders. 16% van de vrachtbrieven was te verwerken 

met de ervaring van de medewerker van de palletadministratie. 7% was onleesbaar of bevatte niet 

de juiste informatie. 

2.3.3. Wat is de kwaliteit van de palletadministratie? 

Om de kwaliteit van de palletadministratie te meten hebben we de volgende stappen ondernomen: 

 We hebben de jaarcontrole van klant D verwerkt, waardoor we de kwaliteit van onze 

administratie konden vergelijken met die van klant D. 

 We hebben de maandcontrole van klant M verwerkt, waardoor we de kwaliteit van onze 

administratie konden vergelijken met die van klant M. 

 We hebben een statistisch onderzoek gedaan waarbij we de vrachtbrieven uit het archief 

vergeleken met de emballagemutaties en opdrachtwerkzaamheden van Talis. Hieruit hebben 

we vervolgens een kwaliteits-indicator gemaakt die een score geeft voor de kwaliteit van de 

administratie, met een legenda om in te schatten wat de score praktisch gezien inhoudt. 

2.3.3.1. De jaarcontrole van klant D 

Bij de controle van klant D hebben we vergeleken hoeveel verschillen er waren tussen de 

administratie van klant D en onze eigen administratie. Hierbij namen we aan dat de vrachtbrief de 

grootste waarheid had, deze kan namelijk worden gebruikt als claim. Er bleek geen significant 

verschil te zijn welke administratie vaker de verkeerde gegevens had. Een nadeel bij deze controle 

was dat de gegevens van klant D per post werden verstuurd waardoor controle in eerste instantie 

lastig was. Na de palletgegevens over te typen in Excel waren de administraties makkelijker naast 

elkaar te leggen. Beide palletadministraties hadden een foutmarge van ruwweg 5% (in aantal 

dossiers met fouten). 

2.3.3.2. De maandcontrole van klant M 

Bij de controle van klant M hebben we vergeleken hoeveel verschillen er waren tussen klant M en 

onze eigen administratie. Hieruit bleek dat klant M significant meer pallets berekende dan waar ze 

recht op hadden (ruwweg 250 Europallets). Dit is doorgegeven aan de financiële afdeling van Vos 

Zaltbommel zodat ze zelf dit kunnen aankaarten bij de klant. De palletadministratie van klant M had 

een foutmarge van ruwweg 50% (in aantal geclaimde pallets). 

2.3.3.3. Het statistische onderzoek van de dossiers 

Om de kwaliteit van de palletadministratie meetbaar te maken hebben wij een steekproef gehouden 

waarbij per dossier werd bijgehouden of de vrachtbrief aanwezig, volledig, correct en leesbaar was,  

waarna de gegevens hiervan werden vergeleken met de gegevens van de boordcomputer en de 

emballagedatabase. Hiervoor hebben we vrachtbrieven per doos uit het archief gehaald totdat we 

een steekproef van minimaal 150 relevante emballagemutaties hadden. 

We kozen als momentopnames April 2014, Juli 2014, Oktober 2014 en Januari 2015. In April 2014 

werd de exportfunctie (In hoofdstuk 3.1 gaan we dieper in op de exportfunctie) van 

opdrachtwerkzaamheden geïntroduceerd, waardoor we een duidelijk verschil verwachten tussen 

April 2014 en de overige maanden. De grootte van de steekproef staat aangegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1: Steekproefgrootte dossiercontrole 

Maand apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 

n (per dossierdoos) 79 78 38 121 95 83 130 74 68 57 23 

n (per maand) 195 216 213 222 

n (relevante datapunten per maand) 57 64 29 93 78 59 103 62 46 26 16 

N 150 171 162 150 

Per dossier hebben we bijgehouden of ze Dusseldorfpallets/Europallets bevatten, het aantal 

geladen+geloste pallets volgens de vrachtbrieven, het aantal geladen+geloste pallets volgens de 

emballagedatabase, of de rit was gereden door een eigen wagen of door een charter, of er een fout 

zat bij de planning (zoals een verkeerde palletsoort) en of er (mits relevant en nodig door het missen 

van andere gegevens) gegevens van de boordcomputer aanwezig waren. Deze informatie verwerkten 

we vervolgens tot de volgende meetbare statussen van de vrachtbrief, de emballagemutatie of de 

boordcomputer. 

 De vrachtbrief is slecht leesbaar  

o 1 als de vrachtbrief slecht leesbaar is, 0 als deze wel goed leesbaar is 

 De vrachtbrief mist informatie 

o 1 als de vrachtbrief informatie mist, 0 als deze de relevante informatie bevat. 

 De vrachtbrief mist 

o 1 als de vrachtbrief ontbreekt, 0 als deze wel aanwezig is 

 De emballagemutatie mist 

o 1 als de emballagemutatie ontbreekt, 0 als deze wel aanwezig is. 

 De emballagemutatie is incorrect 

o 1 als de informatie in de emballagemutatie ongelijk is aan de informatie op de 

vrachtbrief, 0 als de informatie wel overeen komt 

 (in geval van eigen vervoer) De informatie van de boordcomputer mist 

o 1 als er werd gereden door eigen vervoer en er geen gegevens van de 

boordcomputer aanwezig zijn, 0 als de informatie wel aanwezig is. 

 (in geval van eigen vervoer) De informatie van de boordcomputer is incorrect 

o 1 als er werd gereden door eigen vervoer en er foutieve gegevens van de 

boordcomputer aanwezig zijn, 0 als de informatie wel aanwezig is. 

Deze criteria hebben we onderverdeeld in drie categorieën: de status van de vrachtbrief, de status 

van de gegevens in Talis en de status van de boordcomputer. Een dossier heeft dus 3 scores (2 als het 

een charter betreft, bij de afwezigheid van de boordcomputer) en de kwaliteits-score van het dossier 

is een gewogen gemiddelde over de categorieën. De scores binnen de categorieën zijn bepaald, 

samen met de afdelingsleider, zie tabel 2. Dit is gedaan op basis van een risicomijdende curve en 

direct ranking. Dit houdt in dat elke score een waarde tussen de 0 en 100 krijgt, waarbij het beste 

geval de score 100 krijgt en het slechtste geval de score 0. De waardes ertussen worden bepaald 

door een lijn te trekken tussen 0 en 100, in dit geval is er gekozen voor een risicomijdende curve, wat 

inhoudt dat fouten relatief hard worden afgestraft (bij risiconeutraal zou missende informatie een 

score van 50 hebben bij de score van de emballagemutatie, nu is dit 40). 
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Tabel 2: Gewichten voor scores van Vrachtbrief, gegevens in Talis en gegevens in de boordcomputer 

Vrachtbrief 
 

Score emballagemutatie 
 

Boordcomputer score 
 

Ontbreekt 0 Emballagemutatie onjuist 0 Informatie onjuist 0 

Info mist 30 Info mist 40 
Boordcomputer ontbreekt 

(en is wel nodig) 
40 

Slecht leesbaar 60 
In orde 100 Boordcomputer in orde 100 

In orde 100 
 

Vervolgens hebben we gewichten bepaald om deze drie scores te combineren tot één score voor de 

kwaliteitsindicator van de palletadministratie. Hiervoor hebben we AHP toegepast. AHP is een 

methode die door middel van paarsgewijze vergelijking bepaald welke criteria de belangrijkste is en 

op basis daarvan een weging geeft om de verschillende criteria met een gewogen sommatie een 

gezamenlijke score te geven. In dit geval hebben we voor de vergelijking de vraag gesteld aan de 

afdelingsleider welke fouten erger zijn. Vervolgens hebben we dit antwoord verwerkt tot in een AHP-

tabel (zie tabel 4). De gebruikte gewichten zijn te vinden in tabel 3.  

Tabel 3: Legenda voor waardes in de AHP-tabel 

Waarde Interpretatie 

1 Een fout in de rijzoekwaarde is even erg als een 
fout in de kolomzoekwaarde 

3 Een fout in de rijzoekwaarde is licht erger dan 
een fout in de kolomzoekwaarde 

5 Een fout in de rijzoekwaarde is sterk erger dan 
een fout in de kolomzoekwaarde 

7 Een fout in de rijzoekwaarde is aantoonbaar 
erger dan een fout in de kolomzoekwaarde 

9 Een fout in de rijzoekwaarde is absoluut erger 
dan een fout in de kolomzoekwaarde 

2,4,6,8 Tussenliggende waardes 

 

Als er geldt dat een fout in de rijzoekwaarde  minder erg is dan een fout in de kolomzoekwaarde, 

krijgt dat veld een waarde van 1/(waarde van het tegenovergestelde). Bijvoorbeeld: de 3 in het vlak 

Vrachtbrief-Boordcomputer houdt in dat een fout op de vrachtbrief licht erger is dan een fout in de 

boordcomputer. De 1/3 in het vlak Vrachtbrief-Emballagemutaties houdt in dat een fout in de 

emballagemutaties licht erger is dan een fout in de vrachtbrief.  

Bij de eerste iteratie veroorzaakten de waardes van de AHP-tabel een te groot inconsistentieratio 

(0,26), wat inhoudt dat de waardes conflicteren met elkaar. Als er bijvoorbeeld 

driehoeksverhoudingen ontstaan (A is belangrijker dan B, B is belangrijker dan C en C is belangrijker 

dan A) heeft AHP met een inconsistentieratio een methode om te bepalen of de waardes logisch zijn. 

Voor een goede verhouding moet het inconsistentieratio kleiner zijn dan 0,1. 
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Bij een tweede iteratie hebben we de waardes in de AHP tabel in overleg met de afdelingsleider 

aangepast, zodat ze tot een inconsistentieratio van 0,118 leidde. Deze is technisch gezien nog steeds 

te groot, maar we vonden het niet te groot om nog van mening te veranderen over de AHP-tabel 

(tabel 4). 

Tabel 4: Vergelijking scores voor gewichten door middel van de AHP-methode 

 
Vrachtbrief Emballagemutaties Boordcomputer Gewicht 

Vrachtbrief             1.00                    0.33        3.00  0.286 

Emballagemutaties             3.00                    1.00        3.00  0.574 

Boordcomputer             0.33                    0.33        1.00  0.140 

Uit de tabel wordt vervolgens een gecorrigeerde tabel opgemaakt, waarbij elke waarde wordt 

gedeeld door de som van de kolom van de originele AHP-tabel. De gewichten worden berekend door 

de gemiddeldes van de rijen van de gecorrigeerde tabel te nemen. 

Vervolgens wordt per dossier een score gegeven met een gewogen gemiddelde van de gewichten 

gevonden uit de AHP-methode (tabel 4) en de scores gevonden uit de direct ranking (tabel 2). In 

geval van een dossier die gereden is door een charter komt er nog een correctie van 16,28% bij 

omdat een score voor de boordcomputer ontbreekt. Om de kwaliteit van de palletadministratie in 

een maand te meten nemen we het gemiddelde van alle relevante dossierscores van die maand die 

we hebben gemeten. Dit houdt in dat we alleen de dossiers meenemen die Europallets of 

Dusseldorfpallets bevatten. Andere pallets worden sowieso niet bijgehouden door de 

palletadministratie. Dit leidt uiteindelijk tot de volgende scores (tabel 5). 

Tabel 5: Scores van de kwaliteitsindicatoren 

Meetgegevens Apr Juli Okt Jan 

steekproefgrootte 150 171 162 150 

Score Vrachtbrief 89.60 94.74 94.94 91.00 

Score Emballage 83.60 91.46 91.98 92.67 

Score Boordcomputer 85.20 82.24 89.23 90.66 

Performance Indicator 85.43 91.42 92.22 91.32 

 

Figuur 6 laat zien hoe deze scores zich hebben ontwikkeld over het afgelopen jaar. Om te kunnen 

interpreteren wat de scores concreet betekenen is een kleurenschaal toegevoegd (tabel 6). De 

interpretaties van deze legenda hebben we gebaseerd op de administraties van klant M, klant D en 

klant C. Daaruit concludeerden we dat de administratie van Vos Zaltbommel beter op orde is dan de 

administratie van klant M, gelijk met de administratie van klant D en minder dan administratie van 

klant C (deze conclusie trekken we na controle van hun maandoverzichten). 
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Figuur 6: De scores van de vrachtbrief, emballagemutatie en boordcomputer en hun gewogen score per maand 

 

Tabel 6: legenda grafiek score kwaliteitsindicator 

De kwaliteit van de 

palletadministratie is 

  Goed >93 

  Degelijk 90-93 

  Matig 88-90 

  Onder gemiddeld 86-88 

  Slecht <86 

Uit figuur 6 blijkt dat er in April kwaliteit van de palletadministratie te laag was. In de maanden erna 

was de kwaliteit van de palletadministratie degelijk, maar er zijn zeker nog stappen te zetten om de 

kwaliteit te verbeteren. 

2.4. De analyse van het informatiesysteem van Talis 
Om de werkzaamheden van de palletadministratie goed te kunnen begrijpen moet er goed begrip 

zijn van het informatiesysteem van Talis. Deze hebben we geanalyseerd en vervolgens 

gestructureerd in een versimpeld class diagram (figuur 7). In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de 

classes onderling, welke data ze bevatten en waar deze datapunten worden gegenereerd. Vervolgens  

gaan we in op de de links tussen de classes die in Talis gedefinieerd zijn. 
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Figuur 5: Versimpelde weergaven informatiesysteem rondom opdrachten 

2.4.1. Classes 

In deze paragraaf gaan we in op de 5 vlakken gedefinieerd in figuur 7, waarbij we beschrijven welke 

data ze bevatten en waar deze data vandaan komt. We gaan in dit geval alleen in op de datapunten 

die relevant zijn voor ons onderzoek, dit is dus geen volledige weergaven van het TMS van Talis. 

2.4.1.1. Opdracht 

Een opdracht bestaat uit een opdrachtnummer, die gegenereerd wordt op het moment dat de 

planning de opdracht accepteert en een zoektekst in de vorm van een relatie-format. Een relatie-

format is een unieke combinatie van 8 tekens, waarvan de eerste 4 de naam van de relatie 

weergeven en de resterende 4 de locatie van de relatie weergeven. Bijvoorbeeld UTWEENSC voor 

Universiteit Twente te Enschede. De zoektekst bij de opdracht definieert de opdrachtgever. 

2.4.1.2. Ritplanning 

Een rit uit de ritplanning bestaat uit een datum, een vervoerder en een ritnummer. De datum wordt 

aangemaakt op het moment dat de rit wordt gepland en in de ritplanning wordt gezet. Een rit kan 

een andere laaddatum en losdatum hebben als het vervoer een rit heeft die meerdere dagen duurt. 

De vervoerder wordt gekoppeld op het moment dat de rit in de ritplanning wordt gezet. Als de rit 

wordt gereden door een wagen van het eigen wagenpark blijft dit vak leeg. Het ritnummer wordt 
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gegenereerd op het moment dat de rit in de ritplanning wordt gezet en geeft aan als hoeveelste rit 

het op die dag is gepland. Het ritnummer wordt later gebruikt als referentie voor de rit. Deze bestaat 

uit de combinatie van de datum van vertrek van de rit en het ritnummer (Bijvoorbeeld 150211-72 

geeft aan dat de rit het de 72e ingeplande rit van 11 februari 2015 was). 

2.4.1.3. Opdrachtactiviteit 

Een opdrachtactiviteit bestaat uit een opdrachtnummer met volgnummer, een laad- en losadres, een 

datum en een referentie. Opdrachtactiviteiten worden aan de hand van hun opdrachtnummer 

gecombineerd aan één opdracht en met hun volgnummer worden de verschillende vrachten met 

mogelijk verschillende bestemmingen en vertrekpunten aangegeven. Dit volgnummer wordt 

automatisch aangemaakt als de opdrachtactiviteiten worden aangemaakt bij het aanmaken van de 

opdracht. Bij het inplannen van een rit in de ritplanning worden voor opdrachtactiviteiten de 

laaddatum en losdatum gegenereerd. De referentie is gedefinieerd bij het accepteren van de 

opdracht en is gegeven door de klant. 

2.4.1.4. Opdrachtwerkzaamheid 

Een opdrachtwerkzaamheid bestaat uit een emballagesoort, het aantal geladen pallets en aantal 

geloste pallets. Daarnaast bevat een opdrachtwerkzaamheid alle informatie uit de gelinkte 

opdrachtactiviteit. Bij het uitlezen van de boordcomputers in Talis worden de 

opdrachtwerkzaamheden gevuld. Hierin wordt de laad en losdatum van de boordcomputer 

overgenomen (NB: dit is niet per se dezelfde laad en losdatum die oorspronkelijk was gepland), het 

aantal geladen en geloste pallets en de soort pallets. Voor elke transactie (laden/lossen) is een aparte 

opdrachtwerkzaamheid. Dat wil zeggen: als een rit slechts één soort pallets had met goederen 

komen er twee opdrachtwerkzaamheden in Talis te staan.  Eén voor het laden en één voor het 

lossen. Het inladen van de boordcomputer wordt schematisch weergegeven in figuur 8. 

 

Figuur 6: Het inlezen van gegevens vanuit de boordcomputer in de opdrachtendatabase van Talis 

2.4.1.5. Emballagemutatie 

De emballagemutatie bestaat uit een opdrachtnummer, een datum, een vervoerder, een referentie, 

een emballagesoort, het aantal geladen pallets, het aantal geloste pallets, een laad/losadres en de 

eigenaar van de emballage. Een emballagemutatie kan op twee manieren worden gegenereerd. De 

eerste is door middel van het exporteren van een opdrachtwerkzaamheid (zie hoofdstuk 2.4.2.4), de 

tweede door het handmatig invullen van een formulier in Talis. Voor het handmatig invullen wordt 

de informatie vanuit de opdrachtenactiviteit en de vrachtbrief gehaald. Voor laden en lossen worden 

aparte emballagemutaties aangemaakt en voor verschillende soorten pallets worden ook 

verschillende emballagemutaties aangemaakt. Een emballagemutatie kan ook worden gebruikt om 
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een palletbon te verwerken in de palletsaldi, in dit geval zal er niet een opdrachtnummer aan worden 

gehangen. 

2.4.2. Links 

In deze paragraaf gaan we in op de links tussen de classes. Hierin beschrijven de hiërarchie van de 

classes, welke informatie ze delen en of ze informatie aan elkaar afgeven. 

2.4.2.1. Opdracht-Opdrachtactiviteit 

Een opdracht kan meerdere opdrachtactiviteiten bevatten. Een opdrachtactiviteit is altijd aan één 

enkele opdracht gekoppeld door middel van het opdrachtnummer. 

2.4.2.2. Ritplaning-Opdrachtactiviteit 

Een rit bestaat uit een of meerdere opdrachtactiviteiten. Om erachter te komen bij welke rit een 

opdrachtactiviteit hoort moet men kijken naar de laaddatum van de opdrachtactiviteit om 

vervolgens in de ritplanning, op de desbetreffende datum, te zoeken in de ritten om de identificatie 

van de opdrachtactiviteit (bestaande uit een opdrachtnummer en volgnummer) te vinden. De 

informatie van de rit bevat een vervoerder, echter staat deze niet genoemd in de opdrachtactiviteit. 

Er zijn velden voor laadvervoerder en losvervoerder aanwezig maar deze zijn niet direct ingevuld 

vanuit de ritinformatie. Een opdrachtactiviteit kan namelijk bij hoge uitzondering ook meerdere 

vervoerders hebben als de rit via Zaltbommel wordt gereden. De ritinformatie die gevonden kan 

worden bij zowel de opdrachtactiviteit als de ritplanning geeft aan dat de opdrachtactiviteit 

meerdere vervoerders heeft. Normaal gezien is de opdrachtactiviteit te koppelen aan één rit. Echter 

in het geval van verschillende vervoerders kan een opdrachtactiviteit aan een tweede rit gekoppeld 

zijn. 

2.4.2.3. Opdrachtactiviteit-Opdrachtwerkzaamheid 

Een opdrachtactiviteit kan opdrachtwerkzaamheden hebben, maar dit hoeft niet per se. Als een 

opdrachtactiviteit namelijk wordt uitgevoerd door een charter zal er geen opdrachtwerkzaamheid 

worden aangemaakt door het systeem, waardoor de opdrachtactiviteit van zichzelf geen 

opdrachtwerkzaamheid heeft. Daarnaast hebben opdrachtactiviteiten die geen Europallets of 

Dusseldorfpallets gebruiken om hun goederen op te vervoeren vaak geen opdrachtwerkzaamheid. 

Een opdrachtwerkzaamheid is te identificeren als een combinatie van het opdrachtnummer, het 

volgnummer van de opdrachtactiviteit en het volgnummer van de opdrachtwerkzaamheid 

(Bijvoorbeeld 95305-2-1, de eerste opdrachtwerkzaamheid van opdrachtactiviteit 95305-2). Een 

opdrachtwerkzaamheid is hiermee altijd terug te leiden tot 1 opdrachtactiviteit. Een 

opdrachtactiviteit kan meerdere opdrachtwerkzaamheden hebben. Laden en lossen vergen een 

aparte opdrachtwerkzaamheid, verschillende pallets vergen aparte opdrachtwerkzaamheden en als 

er op tussenlocaties wordt gelost zijn hiervoor ook opdrachtwerkzaamheden nodig. Ten slotte is het 

mogelijk goederen uit te splitsen op verschillende opdrachtwerkzaamheden binnen dezelfde 

opdrachtactiviteit.  

2.4.2.4. Opdrachtwerkzaamheid-Emballagemutatie: Exporteren 

De link tussen opdrachtwerkzaamheid en emballagemutatie is een eenzijdige relatie. Een 

opdrachtwerkzaamheid kan worden gebruikt om een emballagemutatie te genereren, mits de 

opdrachtwerkzaamheid is gegenereerd door de informatie uit een boordcomputer. Figuur 9 geeft 

aan hoe de informatie van de boordcomputer via de opdrachtwerkzaamheden uitkomt bij de 

emballagemutaties. 
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Figuur 7: Informatiestroom van de boordcomputer naar de emballagemutaties 

De gegevens worden van de boordcomputer ingeladen in Talis, hiermee worden 

opdrachtwerkzaamheden gecreëerd. Vervolgens wordt door een medewerker van de 

palletadministratie de opdrachtwerkzaamheden per groep geëxporteerd, waarna ze in een XML-

document worden bewaard. Hierna kunnen deze bestanden worden gebruikt om de gegevens te 

importeren in de emballagedatabase, waarbij de opdrachtwerkzaamheden uiteindelijk als 

emballagemutaties worden opgeslagen. Elke opdrachtwerkzaamheid relateert hiermee aan één 

enkele emballagemutatie, deze zijn terug te vinden aan de hand van de ingevulde opdrachtnummers. 

Bij deze methode wordt de opdrachtwerkzaamheid-identificatie gebruikt zoals beschreven bij de 

class opdrachtwerkzaamheid. De functionaliteit van Talis om opdrachtwerkzaamheden te verwerken 

tot emballagemutaties noemen we voor het gemak de exportfunctie.  
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2.5. Verklaring problemen uit probleemkluwen 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de problemen die we vonden bij Vos Zaltbommel zoals 

gestructureerd in de probleemkluwen (zie hoofdstuk 1.4). Eerst bekijken we de subproblemen met 

betrekking tot de arbeidsintensiviteit van de palletadministratie, daarna de subproblemen met 

betrekking tot missende informatie en de foutmarge van de palletadministratie 

2.5.1. Het is arbeidsintensief om de palletsaldi bij te houden 

In deze paragraaf behandelen we problemen met betrekking tot de arbeidsintensiviteit van de 

palletadministratie. De medewerker van de palletadministratie is twee dagen per week aanwezig om 

de palletadministratie bij te houden, echter bleef aan het begin van de stage nog veel werk liggen en 

was er een achterstand weg te werken. Tevens werd er bijgesprongen met het kopiëren van de 

dossiers voor verwerking in het archief, wat eigenlijk gepland was om onder het takenpakket van de 

palletadministratie. Tijdens het meelopen met de palletadministratie, het onderzoek doen naar de 

structuur van het informatiesysteem van Talis, en het houden van interviews te houden met mensen 

van de palletadministratie en de administratieve afdeling, kwamen we tot de volgende problemen 

met betrekking tot de arbeidsintensiviteit van de palletadministratie. 

2.5.1.1. Charters worden met de hand ingevuld 

Emballagemutaties van charters worden ten tijde van de stage met een formulier ingevuld. Het 

invullen van het formulier gaat met de hand en hiervoor moeten 9 datapunten worden ingevuld. In 

principe zou voor elke emballagemutatie de bijbehorende opdrachtactiviteit moeten worden 

opgezocht in Talis om te zorgen dat de juiste referenties en opdrachtnummers met volgnummers 

worden gebruikt. Om de charters binnen de 2 dagen per week te verwerken wordt dit op het 

moment niet altijd gedaan. Per week kost het verwerken van de vrachtbrieven van Charters ruwweg 

4 uur. 

2.5.1.2. Alle dossiers moeten in papieren vorm worden gearchiveerd 

Elke vrachtbrief wordt gekopieerd en opgeslagen in het archief. Dit kost veel tijd en papier. Per week 

zijn er meerdere mensen mee bezig en kost het ongeveer 6 uur om vrachtbrieven in het archief te 

verwerken. Dit zorgt echter wel voor een zeer goed werkend archief systeem waarbij praktisch elke 

vrachtbrief van de afgelopen jaren te achterhalen is. 

2.5.1.3. Controle van administraties van klanten kost erg veel tijd 

De grotere klanten van Vos Zaltbommel sturen hun palletadministratie wekelijks, maandelijks of 

jaarlijks op naar Vos Zaltbommel om deze te controleren. Een papieren jaaroverzicht controleren kan 

een volledige dag in beslag nemen als je het direct efficiënt aanpakt. Ten eerste is het omslachtig om 

de administraties naast elkaar te leggen gezien de klanten een andere structuur hebben in hun 

palletgegevens. Daarnaast missen er referenties of zijn niet de relevante referenties opgenomen in 

de emballagedatabase. Hierdoor is het moeilijker om de administraties naast elkaar te leggen. 

Vervolgens kost het fysiek controleren van de verschillen in de administraties erg veel tijd. Wekelijks 

wordt er ruwweg 3 uur besteed aan het controleren van administraties van klanten. 

2.5.1.4. De opdrachtdatabase en emballagedatabase zijn niet gelinkt 

De enige link tussen de opdrachtdatabase en de emballagedatabase is de exportfunctie. Echter werkt 

deze alleen voor ritten die gereden zijn met een boordcomputer.  De gegevens van charters kunnen 

niet worden geëxporteerd naar de emballagedatabase. Als de exportfunctie wel voor charters zou 

kunnen werken zou dit veel tijd kunnen schelen voor het invullen van vrachtbrieven van charters. 
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2.5.1.5. Conclusie arbeidsintensiviteit 

Het invullen van de emballagemutaties van de charters kost onnodig veel tijd, als er een manier zou 

zijn om de gegevens van de opdrachtendatabase in de emballagedatabase te krijgen. Hier gaan we in 

de verbetervoorstellen verder op in (zie hoofdstuk 3.1).  Het kopiëren van dossiers en het archiveren 

ervan is een arbeidsintensieve taak, maar gezien het nut van het archief op het moment nog 

noodzakelijk. De controle van administraties van klanten kost veel tijd en het zou schelen als de 

administraties makkelijker naast elkaar te leggen zijn. Voor de missende link tussen de 

opdrachtendatabase en de emballagedatabase hebben we meer onderzoek gedaan, hier gaan we 

verder op in bij de verbetervoorstellen (zie hoofdstuk 3.1). 

2.5.2. De palletadministratie is incompleet en bevat fouten 

In deze paragraaf bespreken we problemen met betrekking tot de missende informatie en de 

foutmarge van de palletadministratie. Bij de dossiercontrole en de controle van administraties van 

klanten kwam naar voren dat de palletadministratie fouten bevat en niet compleet is. We hebben 

gezocht naar mogelijke oorzaken van deze missende gegevens en fouten en zijn daarmee tot de 

volgende mogelijke oorzaken gekomen. 

2.5.2.1. De informatie die wordt ingevuld bevat fouten 

Uit de dossiercontrole naar de kwaliteit van de palletadministratie kwam naar voren dat er fouten 

werden gemaakt bij het invullen van de data. Dit werd duidelijk als de gegevens op de vrachtbrieven 

en de opdrachtactiviteit overeen kwamen, maar de vrachtbrief niet overeen kwam met de 

emballagemutatie. Veel van deze fouten zijn te verklaren als typefouten, wat logisch is aangezien er 

veel met de hand wordt ingevuld. Uit de controle van klant D (zie hoofdstuk 2.3.3.1)  kwam naar 

voren dat er ruwweg 5% van de gegevens fouten bevatte. 

2.5.2.2. Vrachtbrieven zijn soms slecht leesbaar 

Uit het controleren en verwerken van vrachtbrieven van charters bleek dat er veel vrachtbrieven 

slecht leesbaar zijn. Dit komt onder andere door inferieure scanners of faxmachines die worden 

gebruikt, het gebruik van carbonkopiën, slordig schrijven, het omschrijven van de palletruil in een 

Italiaans dialect of in geval van Klant A het afstempelen van de vrachtbrief direct over de gegevens 

van de palletruil. Bij de steekproef van de charters (zie hoofdstuk 2.3.2) waren 4 van de 98 

vrachtbrieven dusdanig slecht leesbaar dat ze onmogelijk waren in te voeren. 

2.5.2.3. Vrachtbrieven komen laat binnen 

Bij de aanvang van de stage waren er meerdere vrachtbrieven van ritten die binnen kwamen die een 

paar maanden daarvoor waren gereden. Hierdoor loopt de facturering en de verwerking in het 

archief vertraging op en moeten charters lang wachten op hun geld. Daarnaast zorgt het ervoor dat 

de palletadministratie pas laat op orde is. Door actief te mailen naar specifieke charters is dit 

probleem al significant afgenomen ten tijde van de stage. 
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2.5.2.4. Er is kennis nodig om de vrachtbrieven juist te kunnen verwerken 

Afspraken met klanten worden gemaakt bij de Salesafdeling. Verdere instructies voor charters 

worden meegegeven op ritformulieren vanuit de planning. De informatie over welke vervoerders en 

welke klanten wel of geen pallets hoeven te ruilen is niet gedocumenteerd en wordt vaak 

omschreven met “dat is een kwestie van weten”. Een verschil van 10 pallets bij het laden en lossen 

kan bij sommige klanten bijvoorbeeld komen door het verzekeren van losse vracht. Dit wordt echter 

niet altijd aangegeven op de vrachtbrief. Klant C werkt met een eigen palletbonnensysteem 

waardoor vaak de gegevens over de palletruil missen op de vrachtbrieven. Deze komen later binnen 

met de palletbonnen. In de steekproef van charters (zie hoofdstuk 2.3.2) kwamen drie opdrachten uit 

waarbij volgens de opdrachtactiviteit er Europallets waren gebruikt. Puur uit ervaring wist de 

medewerker van de palletadministratie dat het echter om boxes ging, omdat er nooit Europallets 

worden gebruikt voor die specifieke goederen. Als iemand anders zou willen meewerken aan de 

palletadministratie is er nog steeds een controle nodig van een ervaren medewerker van de 

palletadministratie om dit soort fouten te voorkomen. 

2.5.2.5. Lossen wordt vaak niet ingevuld 

In veel van de gegevens over palletruil is de losinformatie niet relevant. Het idee hier achter is dat 

het de verantwoordelijkheid van de vervoerder zelf is om de pallets te ruilen bij het lossen. Echter 

zijn er uitzonderingen waarbij het lossen wel relevant is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klant D,  

waar er een vaste rit tussen twee locaties wordt gereden en waar er saldo ontstaat door verschil 

tussen ruilgegevens van het laden en ruilgegevens van het lossen. Verder zijn er afspraken voor 

bepaalde ritten dat er niet hoeft te worden geruild bij het lossen, waardoor eventueel wel ruilen een 

palletsaldo gegenereerd. Omdat dit uitzonderingen betreft is het lastig een vaste regel hierbij op te 

stellen. Bij de controle van klant D (zie hoofdstuk 2.3.3.1) bleek dat ongeveer 5% van de losinformatie 

ontbrak (terwijl deze wel benodigd was). 

2.5.2.6. Boordcomputers worden foutief ingevuld 

Bij de controle van de kwaliteit van de palletadministratie hebben we bijgehouden hoeveel van de 

boordcomputers er foutief werden ingevuld. Dit bleek erg zeldzaam te zijn. Ten eerste moet de 

informatie van de planning verschillen van de werkelijke palletruil, vervolgens moet de chauffeur 

onzorgvuldig de boordcomputer hebben gebruikt. Veel van deze fouten waren te herleiden naar 

dezelfde chauffeurs die vervolgens een melding hebben gekregen van de palletadministratie. 

2.5.2.7. Conclusie over de missende informatie en foutmarge 

De palletadministratie bevat fouten om diverse redenen. Laat ingeleverde vrachtbrieven en foutief 

ingevulde boordcomputers blijken geen grote invloed te hebben op de palletadministratie. Wel 

worden er typefouten gemaakt die tot fouten en incomplete data leiden in de palletadministratie. 

Voorbeelden hiervan zijn missende opdrachtnummers waardoor emballagemutaties moeilijk te 

achterhalen zijn. Daarnaast zijn er diverse afspraken over klanten en vervoerders binnen de 

palletadministratie en over specifieke ritten. Deze worden echter niet digitaal gedocumenteerd. Dit 

vergroot het risico op fouten. 
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3. Verbetervoorstellen 
In dit hoofdstuk worden de voorstellen gedaan om de kwaliteit van de palletadministratie van Vos 

Zaltbommel te verbeteren. Om de huidige situatie van Vos Zaltbommel te analyseren hebben we een 

probleemkluwen opgezet (zie hoofdstuk 1.4). Vervolgens hebben we hiermee een scopus 

afgebakend om oorzaken te selecteren en deze aan te kunnen pakken.: 

 Het omslachtig invullen van informatie in Talis 

 Het gebrek aan gedocumenteerde kennis bij de palletadministratie. 

Een oplossing voor deze twee problemen wordt in dit hoofdstuk gegeven. 

3.1. Het omslachtig invullen van informatie in Talis 
Het invullen van de emballagemutaties door middel van een formulier is inefficiënt en foutgevoelig. 

Dit hoofdstuk beschrijft het verbetervoorstel om exporteren van handmatig ingevulde 

opdrachtwerkzaamheden mogelijk te maken. 

Voor de opdrachtwerkzaamheden die worden gegenereerd met informatie uit de boordcomputer is 

er een exportfunctionaliteit beschikbaar die veel sneller de informatie verwerkt. Als de 

opdrachtwerkzaamheid handmatig kan worden aangepast voor opdrachtactiviteiten die gereden 

worden door charters, om deze vervolgens met dezelfde exportfunctionaliteit in emballagemutaties 

om zou zetten, zou dit leiden tot minder werk en minder kans op missende informatie en typefouten. 

Om te onderzoeken of dit mogelijk was hebben we gebruik gemaakt van Flextools en hebben we 

gezocht in de bronbestanden van de exportfunctie. Flextools is het programma dat de bewerking van 

het TMS toestaat, zo kunnen formulieren worden aangepast en konden wij het gebruiken om te 

achterhalen welke datapunten er op welke plek moesten worden ingevoerd.  

Vervolgens zijn we gaan testen of we een opdrachtwerkzaamheid handmatig konden aanpassen en 

of we deze konden exporteren (figuur 10).  

 

Figuur 8: Gewenste export van de opdrachtwerkzaamheid naar emballagemutatie 
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De export van de opdrachtwerkzaamheid die handmatig was ingevuld toonde twee fouten. De datum 

en de vervoerder ontbraken in het XML document. Op het formulier van de opdrachtwerkzaamheid 

(bij handmatig invullen) zijn de datum en de vervoerder beide beschermde velden. Door een XML-

document handmatig aan te passen bij een test bleek dat de import in de emballagedatabase goed 

verliep. Er werd een emballagemutatie aangemaakt met de informatie uit het XML-document. Als de 

exportfunctie van de opdrachtwerkzaamheid naar het XML-document de velden voor de datum en 

de vervoerder op de juiste manier kan doorvoeren, zou de exportfunctionaliteit ook voor handmatig 

ingevulde opdrachtwerkzaamheden kunnen worden gebruikt. Hiermee dus ook  voor de 

vrachtbrieven van charters. 

Bij de datum werd duidelijk dat de exportfunctie het datumveld gebruikte dat werd aangeleverd 

door de boordcomputer. De opdrachtactiviteit biedt wel een laad- en losdatum, deze zouden in geval 

van een handmatig ingevulde opdrachtwerkzaamheid kunnen worden gebruikt voor de 

emballagemutatie. Een clausule in de exportfunctie die herkent of de datum vanuit de 

boordcomputer een leeg veld heeft, om vervolgens in dat geval de datum over te nemen van de 

opdrachtactiviteit, zou ervoor moeten zorgen dat de datum ook bij handmatig ingevulde 

opdrachtwerkzaamheden worden verwerkt in het XML-document. 

De informatie van de vervoerder stond niet ingevuld bij de opdrachtactiviteit. De enige plek waar de 

vervoerder in het systeem stond was bij de ritplanning (zie hoofdstuk 2.4). Bij de ritplanning was 

duidelijk dat er een 1-op-1 verbinding was tussen de ritinformatie en de activiteitsinformatie. Beide 

waren direct gelinkt aan een opdrachtactiviteit. De ritinformatie en de activiteitsinformatie bevatten 

beiden een overzicht welke vervoerders de opdrachtactiviteit, en dus de opdrachtwerkzaamheden, 

gereden hadden (NB: er zijn uitzonderlijke situaties waarbij de laadvervoerder en losvervoerder niet 

dezelfde zijn). Binnen Flextools en de brontekst van de exportfunctie konden we niet achterhalen 

wat de locatie was van deze datapunten. 

Op basis van deze kennis hebben we een verslag geschreven van 21 pagina’s met stapsgewijze 

argumentatie (inclusief screenshots om de locaties van de ritinformatie en activiteitsinformatie aan 

te duiden) en deze opgestuurd naar Tans (de softwareontwikkelaar van Talis). Een indruk van dit 

verslag is te vinden in Bijlage 1. 

Op basis van dit verslag is uiteindelijk de beslissing genomen door de bedrijfsleider van Vos 

Zaltbommel om de door ons voorstelde aanpassingen aan de exportfunctie te implementeren en 

daarmee te testen of ze in praktijk ook werkten. Hiervoor is een consultant langs geweest die een 

aangepaste versie van de exportfunctie heeft geïmplementeerd in Talis. Een set uitgebreide tests 

toonden daarna aan dat handmatig aangepaste opdrachtwerkzaamheden zonder problemen konden 

worden geëxporteerd naar de emballagedatabase. 

3.2. Het gebrek aan gedocumenteerde kennis bij de 

palletadministratie 
Er is weinig gedocumenteerde kennis bij de palletadministratie over zowel de afspraken met klanten 

of vervoerders als de processen van de palletadministratie. Om de werkzaamheden van de 

palletadministratie meer te structureren hebben we handleidingen, stappenplannen en Excelsheets 

opgesteld. Bijlage 2 bevat impressies van deze handleidingen. In het resterende deel van dit 

hoofdstuk gaan we kort in op de inhoud van deze handleidingen. 
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3.2.1. Handleidingen die te maken hebben met de controle van administraties van 

klanten 

Om de controle van administraties van klanten meer te structureren hebben we Excelsheets 

aangemaakt waar tabellen met gegevens uit Talis te plakken zijn en tabellen met gegevens van de 

klant. Door middel van functies van Excel worden deze dan automatisch met elkaar vergeleken 

waarmee een groot deel van de controle geautomatiseerd wordt. Verder is de Excelsheet goed te 

gebruiken om de verdere handmatige controle gestructureerd af te handelen. In het geval van klant 

M waren de verschillen tussen de administraties te groot en bleef de handleiding beperkt tot een 

sjabloon waarin de verschillen te structureren zijn. Dit sjabloon kan worden gebruikt om als feedback 

te verzenden aan klant M. Alle Excelsheets werden geleverd met een handleiding inclusief 

screenshots. Een impressie van deze Excelsheets en handleidingen is te vinden in Bijlage 2. 

 Een Excelsheet die assisteert bij het sneller controleren van de administratie van klant D 

 Een handleiding om met de Excelsheet te werken voor de administratie van klant D 

 Een Excelsheet die assisteert bij het sneller controleren van de administratie van klant H 

 Een handleiding om met de Excelsheet te werken voor de administratie van klant H 

 Een sjabloon in Excel om de verschillen in te verwerken van de administratie van klant M 

 Een handleiding om met de Excelsheet te werken voor de administratie van klant M 

3.2.2. Handleidingen die te maken hebben met het documenteren van afspraken 

Om de afspraken met klanten en vervoerders meer te structureren hebben we overzichten gemaakt 

van klanten en vervoerders met hun afspraken daarbij. Hierbij hebben we foto’s gemaakt van 

vrachtbrieven zodat deze kunnen worden nageslagen en bij onduidelijkheid kan worden gezocht naar 

de juiste afspraken. Deze handleidingen zijn ook digitaal geleverd aan Vos Zaltbommel zodat ze nog 

kunnen worden aangevuld. Een impressie van deze overzichten is gegeven in Bijlage 2. 

 Een overzicht met afspraken tussen Vos Zaltbommel en klanten 

 Een overzicht met afspraken tussen Vos Zaltbommel en vervoerders 

3.2.3. Handleidingen die te maken hebben met processen rondom de 

palletadministratie 

Om een handleiding te hebben om op terug te kunnen vallen of om nieuwe werknemers op weg te 

helpen, hebben we handleidingen geschreven voor enkele kerntaken van de palletadministratie. 

Hierin hebben we al meegenomen dat de exportfunctie correct werkt. De handleidingen bevatten 

screenshots en beschrijvingen om stapsgewijs de processen binnen Talis te kunnen verwerken. 

We hebben handleidingen geschreven die opdrachtnummers kunnen achterhalen, gegeven de 

referentie van de charter of een palletbon. Daarnaast hebben we handleidingen geschreven om het 

invullen van opdrachtwerkzaamheden en het exporteren ervan voor vrachtbrieven van charters. Een 

impressie van deze handleidingen is gegeven in bijlage 2. 

 Het achterhalen van het opdrachtnummer gegeven de factuur en referentie van de rit 

 Het achterhalen van het opdrachtnummer gegeven een referentie van de klant 

 Het invullen van opdrachtwerkzaamheden voor een vrachtbrief van een charter 

 Het exporteren van charters met de exportfunctie 
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4. Performance measurement 
Vanuit de originele opdracht van Vos Zaltbommel kwam de vraag wat de kwaliteit van de 

palletadministratie is en of deze te controleren is. Met een statistisch onderzoek hebben we de 

kwaliteit gemeten, echter is deze methode minder geschikt als er snel gecontroleerd moet worden 

hoe de palletadministratie ervoor staat. Er is een snelle methode nodig om de kwaliteit te schatten. 

Dit hoofdstuk  bevat een beschrijving van de methode die we hiervoor hebben ontwikkeld. 

4.1. Opzetten van een schatter voor de kwaliteit 
Om de kwaliteitsindicator te schatten hebben we gekeken naar welke concrete meetpunten we 

hebben gebruikt om de kwaliteitsindicator op te stellen. Hiervan bleek alleen het aantal missende 

datapunten in de emballagedatabase te schatten zonder fysieke controles. Voor fouten zouden 

namelijk vrachtbrieven moeten worden vergeleken en de gegevens van boordcomputers bleken 

moeilijk te exporteren vanuit Talis. 

Om deze methode consistent te maken hebben we een stappenplan opgesteld om de tabellen uit 

Talis te halen, waarbij uiteindelijk een overzicht van de opdrachtendatabase en de 

emballagedatabase wordt gehaald. Voor de opdrachtendatabase wordt een volledige maand uit het 

systeem opgevraagd, waarna er filters overheen worden gehaald van onder andere het soort pallets 

en een aantal klanten die pallets in eigen beheer hebben. Voor de emballagedatabase wordt een 

marge van een halve maand aangehouden (zodat de tabel in totaal twee maanden bevat). Deze 

beide tabellen kunnen worden gekopieerd in een voorbereid Excelbestand die per opdrachtactiviteit 

kijkt of er een emballagemutatie is die gelieerd is aan de opdrachtactiviteit. Deze worden opgeteld 

en hiermee wordt een schatting gemaakt voor het aantal missende gegevens in de 

emballagedatabase. 

Om te zorgen dat de schatting van de emballagedatabase dichter bij de werkelijkheid ligt hebben we 

een lineaire regressie toegepast, waarbij we een verband tussen de gevonden waardes uit de 

schatter voor de missende emballage en de gevonden waardes uit de steekproef (zie hoofdstuk 2.3) 

met elkaar vergeleken (tabel 6) 

Tabel 7: Lineaire regressie voor correctie missende emballagegegevens 

  

Schatter voor 
missende 
emballage Steekproef 

Lineaire 
regressie 

April 27.75 24.7 23.8 

Juli 4.31 3.5 3.1 

Oktober 14.65 9.9 12.2 

Januari 7.22 6.7 5.7 

 a: -0.706414 b:  0.8831014 

 

De lineaire regressie vergelijkt twee datasets en bepaalt vervolgens een regressielijn die de kleinste 

afwijking heeft ten opzichte van de originele datapunten. In dit geval komen er waardes voor a en b 

uit, die met de formule y=a+b*x aangeven hoe de schatter van de emballage moeten worden 

gecorrigeerd om dichter bij de waardes te liggen gevonden in de steekproef. In dit geval: 

Gecorrigeerde schatter = a+b*schatter voor missende emballage. 
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Vervolgens gebruiken we deze gecorrigeerde schattingen van de missende emballage om de waardes 

te schatten uit de kwaliteitscontrole. Hiervoor hebben we nogmaals de lineaire regressie toegepast 

(tabel 8). 

Tabel 8: Lineaire regressie voor schatten kwaliteitsindicator 

Waarde uit Talis 
na correctie 

% 
aanwezig 

Performance indicator 
uit steekproef 

Schatter PI m.b.v. lineaire 
regressie 

23.8 76.2 85.43 86.45 

3.1 96.9 91.42 92.44 

12.2 87.8 92.22 89.80 

5.7 94.3 91.32 91.70 

a: 64.412 b: 0.289 

In deze tabel worden de gecorrigeerde geschatte missende emballagemutaties geformuleerd als 

percentage van aanwezige emballagemutaties, waarmee het eenzelfde bereik heeft als de 

kwaliteitsindicator die is ontworpen bij het dossieronderzoek (zie hoofdstuk 2.3). Hierna is een 

lineaire regressie toegepast om de verhouding tussen de gecorrigeerde geschatte aanwezige 

emballagemutaties en de kwaliteitsindicator te vinden. Vervolgens is hiermee de kwaliteitsindicator 

geschat met de lineaire formule  

kwaliteitsindicator=64,412+0,289*(gecorrigeerde schatter aanwezige emballage) 

Hierbij is de gecorrigeerde schatter gevonden door middel van de eerdere lineaire regressie: 

(gecorrigeerde schatter)=-0.706+0.883*(schatter voor missende emballage) 

De onderlinge scores van (i)de vrachtbrieven, (ii) emballagemutaties en (iii) boordcomputers, (iv)de 

gewogen score van de maanden en (v) de uiteindelijke schatter van de kwaliteitsindicator op basis 

van de schatter van de missende gegevens in de emballagedatabase zijn weergegeven in figuur 11.  

 

 

Figuur 9: Overzicht van de kwaliteitsindicatoren, de schatter hiervan en de scores van de vrachtbrieven, 
emballagemutaties en boordcomputer 
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Uit Figuur 11 blijkt dat de schatter van de indicator niet altijd een juist beeld geeft van de situatie. In 

de maand Oktober waren er vrij veel missende gegevens, echter waren de vrachtbrieven wel erg 

duidelijk, wat zorgt voor een goede kwaliteitsindicator. Om de scores meer in perspectief te plaatsen 

hebben we de een kleurenschaal toegevoegd (figuur 12) en een legenda waarmee deze indicatoren 

te interpreteren zijn en gecorrigeerd waarmee ze te interpreteren zijn (tabel 9). 

 

Figuur 12: Scores kwaliteitsindicatoren en schatter ervan inclusief schatter ter interpretatie van de scores 
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Tabel 9: Interpretatie van de kwaliteitsindicator 

De kwaliteit van de 

palletadministratie is 

  Goed >93 

  Degelijk 90-93 

  Mogelijk iets mis 88-90 

  Waarschijnlijk iets mis 86-88 

  Slecht <86 

 

In de maand April geeft de schatter aan dat er waarschijnlijk iets mis is, de controle van April met de 

steekproef bevestigde dit (zie hoofdstuk 2.3). De implementatie van het nieuwe systeem (het 

automatisch invullen van de boordcomputers) was in volle gang wat de kwaliteit van de 

palletadministratie op het moment niet ten goede kwam. De rest van de maanden was de 

palletadministratie redelijk op orde. Aanwezige verschillen konden bijna altijd worden gecontroleerd 

of verklaard. In de maand Oktober geeft de schatter aan dat er mogelijk iets mis was, dit bleek echter 

niet uit het dossieronderzoek, er misten wel meer gegevens in de emballagedatabase dan gemiddeld, 

maar de informatie van de emballagedatabase en de vrachtbrieven waren van goede kwaliteit 

waarmee de kwaliteitsindicator nog steeds uitkomt op een score die als degelijk te interpreteren is. 

4.2. Invoeren van de kwaliteitsschatter 
Om te kunnen werken met deze schatter van de performance indicator hebben we een Excelbestand 

gemaakt die de tabellen van de opdrachtactiviteiten en de emballagedatabase met elkaar kunnen 

vergelijken. Hiervoor is tevens een stapsgewijze handleiding met screenshots gemaakt om zonder 

voorkennis dit de schatter te kunnen vinden. Een consistente methode van het achterhalen van de 

data en het vergelijken van de data is belangrijk voor een juiste werking van de lineaire regressie. Zie 

bijlage 3 voor een impressie van deze handleiding. 

We hebben hiermee een schatter geconstrueerd die met relatief weinig tijd een indicatie kan geven 

van de kwaliteit van de palletadministratie. Aan de hand van deze indicator kan Vos Zaltbommel 

controleren wat de kwaliteit van de palletadministratie is en eventueel reden zien om in te grijpen.  
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5. Conclusies 
In dit verslag hebben we onderzoek gedaan naar aanleiding van de vraag vanuit Vos Zaltbommel: 

“Wat is de staat van de palletadministratie van Vos Zaltbommel en hoe kunnen we deze beter 

controleren en mogelijk verbeteren?” 

In ons onderzoek hebben wij vervolgens met behulp van de probleemkluwen het  volgende 

hoofdprobleem gedefinieerd: “De informatie van de palletadministratie is onbetrouwbaar en het is 

arbeidsintensief om de palletsaldi bij te houden.” 

Op basis van de originele vraag en het gevonden hoofdprobleem hebben wij uiteindelijk gekozen 

voor de implementatie van de volgende stappen. 

 Het introduceren van een kwaliteitsindicator van de palletadministratie met een schatter die 

snel te construeren is. 

 Het verbeteren van de kwaliteit van de palletadministratie en het verminderen van de tijd 

die nodig is door middel van het uitbreiden van de exportfunctie. 

 Het documenteren van afspraken en structureren van processen van de palletadministratie 

om meer inzicht te krijgen in de palletadministratie en deze meer flexibel te maken. 

5.1. Het introduceren van een kwaliteitsindicator van de palletadministratie met een 

schatter die snel te construeren is. 

We hebben een kwaliteitsindicator van de palletadministratie gegeven op basis van de kwaliteit van 

vrachtbrieven, de gegevens van de emballagedatabase en de boordcomputers gedurende een  

bepaalde periode. Tevens hebben we een schatter geïntroduceerd die deze kwaliteitsindicator kan 

schatten op basis van alleen gegevens uit Talis. 

Deze kwaliteitsindicator geeft aan dat de kwaliteit van de palletadministratie van Vos Zaltbommel 

niet slecht is, maar dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Tijdens de periode dat er nog geen 

informatie vanuit de boordcomputers werd geëxporteerd naar de emballagedatabase was de 

kwaliteit van de palletadministratie aanzienlijk slechter. 

5.2. Het verbeteren van de kwaliteit van de palletadministratie en het verminderen 

van de tijd die nodig is door middel van het uitbreiden van de exportfunctie. 

We hebben de exportfunctie die werd gebruikt om informatie van de boordcomputers in de 

emballagedatabase te laden aangepast zodat deze ook opdrachtwerkzaamheden kan verwerken die 

handmatig zijn aangepast. Hiermee wordt een formulier met 9 datapunten vervangen door een 

formulier met 3 datapunten die gemakkelijker te achterhalen zijn bij het verwerken van 

vrachtbrieven van charters. Dit voorkomt typefouten, maakt de database meer consistent met 

betrekking tot referenties en dit scheelt direct tijd in de benodigde tijd om alle informatie in te 

voeren en te achterhalen. 

Het uitbreiden van de exportfunctie levert per week een besparing van ongeveer 1,5 uur op. 

Hierdoor kan er zorgvuldiger en efficiënter worden gewerkt waarmee we schatten dat het aantal 

dossiers met fouten of missende referenties met ruwweg 5% zal afnemen. 
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5.3. Het documenteren van afspraken en structureren van processen van de 

palletadministratie om meer inzicht te krijgen in de palletadministratie en deze 

meer flexibel te maken. 

We hebben diverse handleidingen en stappenplannen geschreven om de informatie en afspraken 

rondom de palletadministratie te structureren. Hiermee kan bij een eventuele achterstand 

makkelijker worden bijgesprongen en kunnen controles van administraties van klanten meer 

gestructureerd worden uitgevoerd. De ervaring van een palletadministratiemedewerker blijft 

waardevol, maar de handleidingen dragen bij aan het voorkomen van een structurele achterstand. 

Het toevoegen van handleidingen en structuur voor de controles met behulp van handleidingen 

leveren samen met de verwachte verbetering van de emballagedatabase een tijdsbesparing van 

ruwweg 1 uur per week op. Achterstanden worden minder waarschijnlijk en als deze toch optreden is 

gemakkelijker om weg te werken. 

5.4. Wat is staat van de palletadministratie van Vos Zaltbommel en hoe kunnen we 

deze beter controleren en mogelijk verbeteren? 

De palletadministratie van Vos Zaltbommel heeft een degelijke kwaliteit in vergelijking met andere 

administraties maar zal in kwaliteit toe gaan nemen door de geïmplementeerde veranderingen in het 

systeem. Er is een mogelijkheid om de kwaliteit te schatten met behulp van een stappenplan die in 5 

minuten een indicatie geeft van de kwaliteit. Een betere controle is mogelijk gemaakt door de 

afspraken van de palletadministratie meer inzichtelijk te maken en de processen te structureren 

rondom de palletadministratie. De tijdsbesparing op weekbasis komt neer op ruwweg 2,5 uur per 

week en door de ingevoerde verbeteringen nemen het aantal dossiers met fouten of missende 

referenties met ruwweg 5% af. 

6. Aanbevelingen en suggesties verder onderzoek 
Ter afsluiting van dit verslag doen we aanbevelingen op basis van de conclusies en bieden we nog 

suggesties voor verder onderzoek.  

6.1. Aanbevelingen 
We raden aan om voor het verwerken van vrachtbrieven van charters voortaan de 

opdrachtwerkzaamheid te gebruiken op de methode zoals beschreven in de handleiding (zie bijlage 2 

voor een impressie daarvan). We raden we aan om afspraken digitaal te blijven noteren, zodat de 

kennis van afspraken met klanten of vervoerders transparant blijft. Ten slotte raden we aan om 

controles van administraties van klanten voornamelijk digitaal te doen, bijvoorbeeld met Excel. 

Hiervoor kunnen in sommige gevallen de meegeleverde Excelsjabloons voor worden gebruikt (zie 

bijlage 2 voor een impressie daarvan). 

6.2. Suggesties voor verder onderzoek 
In dit hoofdstuk geven we nog enkele suggesties voor verder onderzoek. We geven suggesties over 

de administratie van klant M, waar veel pallets werden geclaimd door klant M terwijl deze niet 

terecht waren, het gebruik van de debiteur als emballage-eigenaar bij de opdrachtwerkzaamheden 

en de communicatie tussen de planning en de palletadministratie. 
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6.2.1. De administratie van klant M 

Bij de controle van de administratie van klant M (zie hoofdstuk 2.3.3.2) bleek een groot verschil te 

zitten tussen de administraties. Deze kwam neer op 1500 pallets binnen één maand ten nadele van 

Vos Zaltbommel. Een aanbeveling is om hier nog navraag bij te doen hoe deze verschillen kunnen 

ontstaan en deze mogelijk bij de klant te kunnen oplossen. Vos Zaltbommel is hier ondertussen al 

mee bezig. 

6.2.2. Het gebruik van debiteur als emballage-eigenaar. 

Bij de opdrachtwerkzaamheid wordt de debiteur als emballage-eigenaar gebruikt als de gegevens 

vanuit de boordcomputer worden geïmporteerd. Dit kan verwarring opleveren als de debiteur en het 

laadadres anders zijn. Hier zou nog een discussie over kunnen worden gevoerd hoe dit mogelijk 

logischer kan. 

6.2.3. Communicatie tussen planning en palletadministratie 

Afspraken met vervoerders worden nu nog slecht gedocumenteerd in het systeem. Talis biedt ruimte 

voor opmerkingen op de formulieren voor het invullen van opdrachten voor de planning, echter 

worden deze sporadisch gebruikt en zijn deze bij het invullen van de opdrachtwerkzaamheid niet 

zichtbaar voor de palletadministratie. Er kan in de toekomst nog worden gekeken of hier meer mee 

kan worden gedaan zodat de specifieke afspraken over wel of niet ruilen makkelijker doorkomen bij 

de palletadministratie. Ook zouden deze meteen digitaal gedocumenteerd kunnen worden hiermee. 

Hiervoor zou wel een aanpassing aan Talis nodig zijn. 
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Bijlage 1: Impressie verslag over exportfunctie 
Ter argumentatie tegenover Tans om de exportfunctie uit te breiden voor handmatig ingevoerde 

opdrachtwerkzaamheden hebben we een verslag geschreven. Deze bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 Structuur van het informatiesysteem (figuur B1) Dit werd gebruikt om aan te geven hoe wij 

dachten dat het systeem in elkaar zat, en om te kunnen benoemen waar de missende 

connectie was. 

 Structuur van de verwerking van opdrachten binnen Vos Zaltbommel (figuur B2) Dit wordt 

gebruikt om aan te geven hoe Vos Zaltbommel opdrachten over het algemeen verwerkt en 

hoe dit op het moment verschilt qua palletadministratie  

 Redundantie opdrachtactiviteit en emballagemutatie (figuur B3) Om te beargumenteren 

waarom een uitbreiding van de exportfunctie nuttig is wordt de overlap van informatie die 

aanwezig is in de opdrachtendatabase en de informatie die moet worden ingevuld voor 

emballagemutaties aangetoond. 

 Voorbeelden van handmatig geëxporteerde opdrachtwerkzaamheden en de missende 

gegevens daarin (figuur B4) Dit wordt gebruikt om aan te geven waar het fout gaat als we 

proberen de exportfunctie te gebruiken voor handmatig ingevulde opdrachtwerkzaamheden. 

 Aanpasvoorstel voor de datumgegevens met screenshots van Flextools (figuur B5) 

 Argumentatie waarom de vervoerder te achterhalen zou moeten zijn, gegeven de 

opdrachtwerkzaamheid inclusief screenshots om het proces binnen Talis aan te geven wat 

indicatoren hiervoor waren (figuur B6). Op basis hiervan worden er aanbevelingen gedaan 

over de aanpassing van de exportfunctie.  

 Bijlage 1: De brontekst van de exportfunctie. Deze werd meegeleverd ter referentie, specifiek 

om aan te geven welke datapunten er op het moment worden gebruikt. 

 Bijlage 2: Een test van een handmatig ingevulde opdrachtwerkzaamheid met screenshots. 

Hierbij is het XML-bestand handmatig bewerkt om uiteindelijk de emballagemutatie te 

verkrijgen (Figuur B7, B8) Dit geeft voornamelijk aan dat het probleem met het proces van 

opdrachtwerkzaamheid naar emballagemutatie bij het exporteren van 

opdrachtwerkzaamheid naar tijdelijk XML-bestand is. Het importeren in de 

emballagedatabase gaat wel goed. 
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Figuur B1: Versimpelde class diagram van het informatiesysteem. We gaan hierbij vooral in op de missende link tussen 
opdrachtactiviteit en emballage. In het verslag gestuurd aan Talis was het beeld over het informatiesysteem nog niet 

volledig correct (de opdrachtwerkzaamheid ontbreekt in dit figuur). 
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Figuur B2: Versimpelde structuur van de verwerking van opdrachten binnen Vos Zaltbommel. Hiermee was te zien dat de 
processen erg vergelijkbaar waren, maar er bij het verwerken van de vrachtbrieven in Talis een verschil was. 
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Figuur B3: Screenshots om redundantie tussen opdrachtactiviteit en emballagemutatie aan te tonen. Op basis hiervan 
beargumenteren we dat het exporteren van opdrachtwerkzaamheden mogelijk maken werk bespaart en fouten kan 

voorkomen 
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Figuur B4: Testvoorbeeld van een XML-document, gegenereerd met een handmatig ingevulde opdrachtwerkzaamheid. 
Opvallend is hoe de datum en vervoerder ontbreken. 

 

Figuur B5: Impressie Flextools, waarmee we laten zien wat de datapunten zijn die worden verwerkt in de 
opdrachtwerkzaamheden, als deze handmatig worden ingevoerd. Deze kunnen we terug vinden in de broncode van de 

exportfunctie. 
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Figuur B6: Impressie van argumentatie voor link tussen vervoerder en opdrachtactiviteit. Bij de opdrachtactiviteit en de 
rit was dezelfde ‘knop’ aanwezig die terug te leiden was naar dezelfde opdrachtactiviteitID. Onder deze knop was een 

vervoerder bekend, echter was deze niet bekend binnen de werkelijke informatie van de opdrachtactiviteit. Dit was de 
basis van de aanname dat er wel een link was en dat de vervoerder gekoppeld moest kunnen worden aan de 

opdrachtactiviteit, en dus de opdrachtwerkzaamheid. 
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FiguurB7: Impressie van de test met het exporteren van een handmatig ingevulde opdrachtwerkzaamheid. De stappen 
rondom het gebruiken van de exportfunctie. 
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Figuur B8: Impressie van de test met het exporteren van een handmatig ingevulde opdrachtwerkzaamheid, de resultaten 
van de geëxporteerde opdrachtwerkzaamheid.  
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Bijlage 2: Impressie handleidingen 
Deze bijlage geeft een impressie door middel van screenshots van de verschillende handleidingen, 

Excelsheets en stappenplannen. Deze bijlage bevat impressies van de volgende handleidingen, 

Excelsheets en stappenplannen. Deze hebben we opgedeeld in handleidingen die betrekking hebben 

op controles van andermans administraties, overzichten die betrekking hebben op afspraken tussen 

Vos Zaltbommel en relaties en handleidingen die betrekking hebben op processen rondom de 

palletadministratie.  

Excelsheets en handleidingen die betrekking hebben op de controle van andermans administratie 

 Een Excelsheet die assisteert bij het sneller controleren van de administratie van klant D. 

Figuur B9 bevat een screenshot van dit sjabloon. 

 Een handleiding om met de Excelsheet te werken voor de administratie van Klant D. Figuur 

B9 is een screenshot van deze handleiding, waarbij de Excelsheet naast de administratie van 

klant D wordt gelegd om de verbanden uit te leggen. Een Excelsheet die assisteert bij het 

sneller controleren van de administratie van klant H. Figuur B10 bevat een screenshot van 

een test met deze gegevens. 

 Een handleiding om met de Excelsheet te werken voor de administratie van klant H. Figuur 

B11 bevat een screenshot uit deze handleiding, waar beschreven wordt hoe het overzicht 

vanuit Talis kan worden opgeslagen als Excelbestand. 

 Een sjabloon in Excel om de verschillen in te verwerken van de administratie van klant M. 

Figuur B12 bevat onder andere een screenshot van dit sjabloon. 

 Een handleiding om met de Excelsheet te werken voor de administratie van klant M. Figuur 

B12 bevat een vergelijking tussen een leeg sjabloon om de gegevens te structureren, en de 

papieren controle van klant M. Hiermee kunnen de gegevens overzichtelijk worden 

gestructureerd en gecontroleerd. Het ingevulde Excelbestand kan worden gebruikt als basis 

voor een reactie naar klant M. 
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Overzichten die betrekking hebben op afspraken tussen Vos Zaltbommel en klanten en Vos 

Zaltbommel en vervoerders. 

 Een overzicht met afspraken tussen Vos Zaltbommel en klanten . Figuur B13 bevat ter 

illustratie een foto van de palletbon van klant C met een beschrijving van de afspraken. 

 Een overzicht met afspraken tussen Vos Zaltbommel en vervoerders. Figuur B14 bevat ter 

illustratie een foto van een factuur van een klant met een beschrijving van de afspraken met 

die vervoerder. 

Handleidingen die betrekking hebben op processen rondom de palletadministratie. 

 Het achterhalen van het opdrachtnummer gegeven de factuur en referentie van de rit. Figuur 

B15 bevat een screenshot uit de handleiding. 

 Het achterhalen van het opdrachtnummer gegeven een referentie van de klant. Figuur B16 

bevat een screenshot uit de handleiding. 

 Het invullen van opdrachtwerkzaamheden voor een vrachtbrief van een charter. Figuur B17 

bevat een screenshot uit deze handleiding. 

 Het exporteren van charters met de exportfunctie. Figuur B18 bevat een screenshot uit deze 

handleiding. 
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Figuur B9: In deze handleiding wordt beschreven hoe -gegeven de papieren administratie van klant D- de gegevens van 
Vos kunnen worden geplakt in een Excel-sjabloon en hoe vervolgens de gegevens van klant D hier handmatig in kunnen 
worden gevoerd. Met behulp van zoekfuncties zal het sjabloon vervolgens aangeven welke gegevens overeen komen. 

 

Figuur B10: Deze Excelsheet vergelijkt door middel van zoekfuncties de emballagemutaties van sheet 2 en sheet 3, waar 
volgens de handleiding de twee administraties (van klant H en van Vos Zaltbommel) worden geplakt. 
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Figuur B11: Screenshot uit de handleiding voor de controle van de administratie van klant H. Met behulp van screenshots 
en  een gedetailleerde beschrijving wordt beschreven hoe er Excelbestanden uit Talis kunnen worden gehaald en hoe 
deze vervolgens in het sjabloon (Figuur B10)  kunnen worden geplaatst om de administraties met elkaar te vergelijken.  
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Figuur B12: Deze handleiding bevat een stappenplan waarmee (i) gegeven de controlepapieren van klant M, een 
Excelsheet kan worden gemaakt voor een overzicht, (ii), relevante emballagemutaties uit Talis te halen zijn ter 
vergelijking. Het sjabloon voor de Excel-sheet is meegeleverd. 
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Figuur B13: Dit overzicht bestaat uit beschrijvingen van afspraken met klanten, waarbij er foto's van palletbonnen of 
vrachtbrieven zijn toegevoegd als deze vaker voor kwamen of specifieke informatie bevatte. 
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Figuur B14: Dit overzicht bevat beschrijvingen van vervoerders die afspraken hebben met Vos Zaltbommel over 
palletsaldo's met foto's ter ondersteuning. 
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Figuur B15: Deze handleiding bestaat uit screenshots van Talis en een gedetailleerde beschrijving van de stappen om het 
opdrachtnummer te achterhalen, gegeven het referentienummer van de charter. 
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Figuur B16: Deze handleiding bestaat uit screenshots en een gedetailleerde beschrijving waarmee -gegeven een 
referentie van de klant- de opdrachtactiviteiten kunnen worden achterhaald. 
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Figuur B17: Deze handleiding bevat foto's van een vrachtbrief ter voorbeeld, opgevolgd door screenshots met een 
uitgebreid stappenplan voor het invullen van de opdrachtwerkzaamheid. 
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Figuur B18: Deze handleiding bevat een beschrijving hoe de exportfunctie binnen Talis kan worden gebruikt, waarbij 
screenshots en een gedetailleerd stappenplan worden gegeven. 
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Bijlage 3: Impressie handleiding voor de schatter van de 

kwaliteitsindicator 
Deze bijlage geeft een impressie door middel van screenshots van de handleiding voor de schatter 

van de kwaliteitsindicator en de Excelbestanden die helpen met het vergelijken van tabellen. Deze is 

als volgt opgebouwd: 

 Het ophalen van de opdrachtactiviteiten met Europallets of Dusseldorfpallets uit Talis. Figuur 

B19 bevat een screenshot van het instellen van de filters hiervoor. 

 Het ophalen van de emballagemutaties met Europallets of Dusseldorfpallets uit Talis. Figuur 

B20 bevat een screenshot van het instellen van de filters hiervoor. 

 Het plakken van de overzichten van de opdrachtactiviteiten en emballagemutaties. Figuur 

B21 bevat een screenshot van het overzicht van de opdrachtactiviteiten. 

 Het uiteindelijk uitlezen van de Excelsheet. Figuur B22 bevat een screenshot van een 

ingevuld overzicht. Figuur B23 bevat een screenshot van de uiteindelijke interpretatie van de 

kwaliteitsindicator.  
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Figuur B19: Het instellen van de filters voor de opdrachtactiviteiten. Door middel van screenshots en gedetailleerd 
stappenplan wordt een consistent Excelbestand opgemaakt met een overzicht van de opdrachtactiviteiten van één 
maand. 
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Figuur B20: Het instellen van de filters voor de emballagemutaties. Met behulp van een stappenplan en screenshots 
wordt een consistente Excel-sheet gemaakt voor het vergelijken van de gegevens uit de opdrachtendatabase en de 
emballagedatabase. 
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Figuur B21: Beschrijving hoe de overzichten in het sjabloon van de kwaliteitsindicator moeten worden geplakt, zodat 
deze de gegevens kan vergelijken. 
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Figuur B22: De overzichtspagina van de Excelsheet, na het invullen van de twee overzichten. Belangrijk is de uiteindelijke 
kwaliteitsindicator (in het Excelbestand performance indicator genoemd). Zie figuur B23 voor de interpretatie. 

 

Figuur B23: Legenda ter interpretatie van de kwaliteitsindicator. Deze is aanwezig in de uiteindelijke versie van het 
Excelbestand die het opdrachtactiviteitenoverzicht en emballagemutatieoverzicht met elkaar vergelijken. 

 


