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 1.1 Nieuwe orders, nieuwe lay-out

Voordat een order aan een opslagbedrijf gegund wordt, moet het opslagbedrijf weten of 
ze deze orders kunnen gaan uitvoeren en hoe. Bij het uitbrengen van offertes wordt ook 
de planning betrokken. De planning beoordeelt of de opdracht binnen de bestaande 
locaties gerealiseerd kan worden. De lay-out van magazijnen staat meestal vast, maar als 
er nieuwe klanten bijkomen, moeten de directie én de planners van een opslagbedrijf 
over de lay-out nadenken. De samenwerking tussen directie en planners zorgt ervoor 
dat er snel kan worden gereageerd op nieuwe aanvragen van klanten.

Het kan voorkomen dat de inrichting van een hal of magazijn aangepast moet worden 
aan een nieuwe opdracht, zoals:

• De opslagruimtes/locaties moeten worden aangepast;
• De gangen moeten breder of smaller worden;
• De bewerkingsruimte moet groter of kleiner.

Anders gezegd: de lay-out in de hal moet al dan niet aangepast worden aan de nieuwe 
order. Het kan zelfs voorkomen dat met een collegabedrijf een samenwerking wordt 
gezocht om te komen tot een goede invulling van de opdracht. Je ziet dan ook steeds 
meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen verschillende logistiek dienstverleners.

Er ontstaan vooral samenwerkingsverbanden tussen bedrijven met ongeveer dezelfde 
omvang en omzet. Om de uitvoerbaarheid en de kosten van nieuwe orders te kunnen 
beoordelen, is goed inzicht in de logistieke omgeving van groot belang. We moeten dan 
denken aan:

1. Layout (inrichting en omvang van de ruimte);
2. Locatiebeheer;
3. Benutting van de opslagmiddelen;
4. Expertise en capaciteit van personeel;
5. Informatie- en documentenbeheer.

1  Orderverloop, lay-out  
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De eerste drie zijn allemaal fysieke zaken die niet zonder elkaar kunnen. Als we opslag-
middelen zo optimaal mogelijk willen benutten, zal de inrichting zo optimaal mogelijk 
moeten zijn. De inrichting heeft weer invloed op het locatiebeheer. Bovendien zal het 
geheel ook ondersteund moeten worden door:

• Documentenbeheer;
• Een goede procesbesturing;
• De juiste verpakkingsmaterialen.

De lay-out van een hal of bedrijf zou je als volgt kunnen omschrijven:

De ruimtelijke indeling van een bedrijf.

De lay-out is heel belangrijk, omdat hierdoor de routing van de producten bepaald wordt.

Onder routing verstaan we:

De route die de producten afleggen.

Binnen een bedrijf zijn er verschillende soorten stromen. We kunnen dan denken aan:
• Goederenstromen;
• Informatiestromen;
• Verplaatsingen van goederen.

In magazijnen luistert een goede lay-out zeer nauw: als de lay-out niet goed is, zal een 
goederenstroom niet soepel verlopen. Om de logistieke activiteiten van nieuwe op-
drachten soepel te laten verlopen, zal dus altijd gestart moeten worden met een goede 
lay-out.

Om de logistieke activiteiten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moeten we aan een 
aantal onderwerpen aandacht besteden:

• De juiste bewerkingsvolgorde in het orderproces;
• Intern transport;
• De juiste opslageenheden;
• De juiste opslagmiddelen;
• De juiste lay-out;
• De juiste procedures;
• De juiste informatiestromen.

De hoofddoelstelling van de goederenbehandeling is om alle activiteiten binnen het 
logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
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 1.2 Logistieke eisen aan het inrichten van de lay-out

Planners zijn zich ervan bewust waarom ze een slimme lay-out willen. De lay-out van een 
hal moet zo veel mogelijk voldoen aan:

• Het minimaliseren van transport en transportwegen;
• Het verplaatsen van maximale hoeveelheden;
• Het zo goed mogelijk benutten van de opslagruimte;
• Een goede afstemming tussen de opeenvolgende werkingen;
• Een optimale afstemming van de voorafgaande/opvolgende afdeling;
• Een optimaal gebruik van de interne transportmiddelen;
• Een minimale voorraad in het magazijn (opslag) en in de bewerking;
• Het bereiken van een goede kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden;
• Het bereiken van een snellere doorstroming.

Allemaal logische punten, maar deze moeten nog wel vertaald worden naar een goede 
en praktische inrichting van de werkruimte/omgeving.

Bij het beoordelen van nieuwe orders zal de planning zicht moeten krijgen op twee 
belangrijke zaken:

1. Fysieke inrichting;
2. Informatiestromen en ondersteuning.

Als alle doelstellingen worden gerealiseerd, kunnen de volgende resultaten behaald 
worden:

• Minimale handelingskosten;
• Korte/snelle doorlooptijden;
• Snelle/betrouwbare informatie;
• Betere kwaliteit;
• Grotere veiligheid/betere werkomstandigheden.

De meeste mensen die niet in logistieke dienstencentra werken, denken dat een lay-out 
alleen maar gemaakt wordt bij de nieuwbouw van een warehouse of magazijn. Ze denken 
dat een uitgevoerde lay-out en de bijbehorende routing, heel moeilijk terug te draaien is.
In logistieke dienstencentra wordt de lay-out echter regelmatig aangepast aan de wensen 
van klanten. Bij de herinrichting worden verschillende partijen betrokken. De voorlieden 
en medewerkers hebben vaak veel praktische tips voor de herindeling.
Voor het maken van nieuwe lay-outs moet er al een duidelijk beeld zijn welke bewerkingen 
in de hal(len) uitgevoerd moet(en) worden en in welke volgorde. Daarbij zal ook gekeken 
worden naar de toekomst en eventuele mogelijkheden. Aan de hand van het lijstje met 
wensen kan de lay-out getekend worden, zoals in het voorbeeld hieronder.
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