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Inleiding
Door digitalisering verandert de logistiek in rap tempo. Zo heb je 
als warehouse te maken met steeds korter wordende leadtimes 
en toenemende hoeveelheden en complexiteit. Gelukkig zijn er 
technische oplossingen die je bij deze uitdagingen ondersteunen.

Om van de voordelen van die technische oplossingen te profiteren, is het 
belangrijk dat je het warehouse flexibel automatiseert. Alleen dan bereik 
je een hoger Service Level Agreement, een betere performance van je 
medewerkers en een hogere throughput van je warehouse. 

Met deze whitepaper geven we je inzicht in hoe je jouw 
warehouseautomatisering processen flexibel kunt optimaliseren in een 
wereld vol onverwachte gebeurtenissen in combinatie met een best-
of-breed warehousemanagementsystem. Hierbij gaan we uitgebreid 
in op, onder andere, de redenen en voordelen voor de volgende stap 
in warehouse-automatisering. Daarnaast geven we je alvast een paar 
praktische tips & tricks waarmee je rekening kan houden.
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De noodzaak voor de volgende stap in 
warehouse-automatisering is vaak af te 
leiden uit bepaalde bottlenecks in het 
logistieke proces. Denk bijvoorbeeld aan het 
niet nakomen van levertijden, ruimtegebrek, 
wisselend assortiment en schaarste van 
personeel. In deze paragraaf gaan we dieper 
op deze pijnpunten in. 

Redenen voor 
geavanceerde 
warehouse-
automatisering?  
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Niet nakomen van levertijden  
Beloof jij aan klanten dat ze hun order(s) de volgende dag al ontvangen, dan  
verwachten zij dat er op de dag na bestelling ook daadwerkelijk een pakketje 
wordt afgeleverd. Klinkt logisch, maar kun je die belofte altijd waarmaken? Staan 
alle orders klaar op het moment dat de vrachtauto’s voor de docks staan? 

Warehouses gebruiken al jaren semi real-time systemen. Die systemen lopen 
nu steeds meer tegen de grenzen van hun kunnen aan. Een paar afwijkende 
orders, een spoedlevering tussendoor, een pallet die retour komt of een drukke 
dag en de logistieke operatie loopt al in het honderd. De reden hiervan is dat 
magazijnen tegenwoordig meerdere verkoopkanalen bedienen met uiteenlopende 
orderpatronen en extreme vraagpieken. Bovendien is spoed vaak de norm. 
Afwijkingen zijn hierdoor veel lastiger op te vangen. Dat zien we ook nu in de 
COVID19-crisis, waar de toegenomen vraag leidt tot chaos in de warehouses.
Ondertussen blijft betrouwbaarheid één van de belangrijkste eisen die klanten 
aan hun leveranciers stellen. Wie later levert dan afgesproken, faalt – zeker in de 
e-commerce. 
  
Ruimtegebrek in het magazijn 
Als de omzet of het assortiment groeit, groeit ook de voorraad. En een grote 
voorraad kan leiden tot problemen. Een magazijn met een bezettingsgraad van 92, 
bijvoorbeeld, zal niet meer efficiënt kunnen werken. Heftruckchauffeurs moeten 
dan lang zoeken naar lege locaties en de kans is groot dat de ontvangstruimte vol 
blijft staan. Veel bedrijven besluiten in dat geval om extern extra magazijnruimte 
bij te huren, maar ook dit is niet ideaal. Je hebt dan extra kosten én extra 
handling. Denk alleen al aan alle vrachtauto’s die tussen beide locaties moeten 
pendelen.

Wisselend assortiment
 Wisselend assortiment is een trend die al jaren gaande is. Vooral bij uitbreiding 
zijn organisaties geneigd het assortiment te verbreden. Dit betekent dat er vaak 
andere soorten artikelen in het magazijn worden verwerkt dan gebruikelijk, 
zoals foodartikelen bij een office supplies-bedrijf. Hierdoor ontstaan in hetzelfde 
magazijn andere logistieke stromen. Dit leidt tot een toename in complexiteit en 
aansturing. Gegevens moeten probleemloos worden verwerkt, want een knik in de 
kabel heeft impact op de hele Supply Chain.

Schaarste personeel 
Geschikt personeel vinden is voor veel bedrijven een uitdaging, met name in 
gebieden met veel logistieke hotspots. Vooral de groothandel en detailhandel 
kampen met een personeelstekort. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch 
Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de 
conjunctuurenquête Nederland. Dit personeelstekort geldt vooral voor werkgevers 
met eigen distributiekanalen. Zij kampen bijvoorbeeld met een tekort aan 
chauffeurs. 
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Automatiseren biedt ook andere voordelen 
dan het verder stroomlijnen van de dagelijkse 
operatie op de magazijnvloer. Zo kan 
automatisering bijdragen aan de versterking 
van de concurrentiepositie van het bedrijf.

Want door te automatiseren zorg je ervoor 
dat de kosten dalen, het aantal fouten wordt 
verminderd en de doorlooptijd wordt verkort. 

Voordelen
van next-level 
automatisering
met een
sturend WMS
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Kostendaling
Door te automatiseren met een sturend WMS help je de logistieke kosten 
structureel te verlagen. Zo kun je aanzienlijk besparen op de arbeidskosten. 
Automatisering zorgt namelijk voor reductie of zelfs eliminatie van handelingen 
die niet of nauwelijks van waarde zijn, zoals lopen of rijden. Die afstanden dalen 
doordat het WMS bij het samenstellen van een orderpicktaak rekening houdt met 
de locatie van de producten. 

Op basis van deze afstanden wordt met batching-algoritmes de meest efficiënte 
orderpicktaak berekend. Voor heftruckbeweging wordt tijdens het toewijzen van 
de volgende taak rekening gehouden met de startpositie van de heftruck en met 
de prioriteit van de volgende taak, waarbij altijd de afweging wordt gemaakt 
tussen efficiency van alle opdrachten en prioriteit van iedere taak. Met de 
implementatie van een goederen-naar-de-man-systeem kunnen medewerkers 
zelfs gewoon op hun plek blijven staan. 

Automatisering betekent ook een efficiënter gebruik van de ruimte. Een 
automatisch opslag- en orderverzamelsysteem neemt minder kubieke meters 
of vloeroppervlak in beslag, dan een manueel magazijn met palletstellingen of 
legbordstellingen. Door compactere opslag wordt er efficiënter omgegaan met de 
ruimte in het magazijn. Bovendien heb je geen brede gangpaden meer nodig om 
medewerkers met hun hulpmiddelen voldoende manoeuvreer- en passeerruimte 
te geven. 
 
Verminderen van het aantal fouten  
De besturing van het automatische opslag- en orderverzamelsysteem zorgt ervoor 
dat de orderpickers op het juiste moment de juiste pickvoorraad voor zich hebben. 
Met een gemechaniseerd systeem beschikt de orderpicker over een bak met  

 
dezelfde artikelen, waardoor hij/zij nooit het verkeerde artikel kan picken. 
Met slimme hulpmiddelen, denk aan digitale schermen of displays, kun je 
bovendien aantallen en afbeeldingen van artikelen tonen. Pickfouten zijn 
daardoor nagenoeg uitgesloten, waardoor het aantal onjuiste afleveringen (onjuist 
artikel of onjuist aantal) daalt en de klanttevredenheid toeneemt.

Slimme besturingen op bestaande procedures  
De WMS-applicatie onderscheidt in de verkooporders diverse orderprofielen, 
zodat op basis hiervan meerdere logistieke stromen aangestuurd kunnen worden. 
Verkooporders met slechts één orderregel met slechts één stuk, ook wel single 
piece pickorders genoemd, kunnen logistiek anders afgehandeld worden dan een 
order met meerdere regels en stuks. 

Single piece pickorders kunnen na het orderverzamelen direct per stuk worden 
ingepakt. Het WMS handelt bij iedere artikelscan een order af, genereert de juiste 
labels en maakt meldingen aan bij de transporteur. Orders met meerdere regels 
dienen mogelijk gesorteerd te worden, afhankelijk van hoe de processen zijn 
ingericht voordat deze worden ingepakt.

In de e-commerce wordt chaotische opslag toegepast om de ruimte in een 
picklocatie efficiënt te gebruiken. Dit betekent dat je bij het orderverzamelen 
in zo’n gebied er zeker van moet zijn dat het juiste product wordt gepickt. Die 
zekerheid kun je inbouwen door het scannen van een barcode of RFID. 

Bij het inpakken worden alleen die goederen naar een bepaalde inpaktafel 
gestuurd die daar qua verpakkingsformaten ook daadwerkelijk verwerkt kunnen 
worden. Na het controleren of de weborder juist en volledig is, worden label en 
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eventueel retourdocumenten gegenereerd.
Retouren in de e-commerce lopen uiteen van enkele procenten bij 
speciaalzaken (bijvoorbeeld een muziekinstrumentenwinkel) tot ver 
boven de 50 procent in de fashionwereld. Het is bekend dat er veel 
manieren zijn om de retourenstroom in de online wereld kleiner 
te maken, door onder andere het gebruik van reviews, eerlijke 
beschrijvingen en foto’s. Komt een besteld artikel toch retour, dan is het 
van belang dat het product met zo min mogelijk inspanning gereed is 
voor een tweede kans.

Het beoordelen van retour gestuurde artikelen is een belangrijke stap, 
met daaraan gekoppeld de logistieke verwerkingen, zoals: een defect 
product wordt terug naar de leverancier gestuurd, een beschadigd artikel 
gaat naar een opkoper en een nog goed artikel gaat terug de voorraad 
in voor de verkoop. Bij die laatste groep kan nog onderscheid gemaakt 
worden. Artikelen met een hoge omloopsnelheid worden terug gelegd in 
een apart gebied bij de retourafdeling, zodat de kosten van terugleggen 
beperkt worden.

In bijna alle branches komt cross-dock voor. Cross-dock is een 
containerbegrip geworden, waaraan in iedere sector een andere 
invulling wordt gegeven. In de foodsector komt cross-dock voor in 
combinatie met een pick-to-zero-situatie. In de groothandel worden 
superlangzaam lopers als longtail-stroom samengevoegd met artikelen 
die de groothandel zelf op voorraad heeft. Maar denk ook aan de 
crossdockstroom van verse croissants van de plaatselijke bakker, die 
op het laatste moment aan de zending wordt toegevoegd, terwijl de 
goederen al gereed staan om te verzenden.

7



Kortere doorlooptijd
In een manueel orderpickproces kan het lang duren voordat een order 
gereed is, zeker als een order uit meerdere orderregels bestaat en 
meerdere picklocaties in het gehele magazijn moeten worden bezocht. 
In een automatisch opslag- en orderverzamelsysteem is de doorlooptijd 
beperkt, ook als het aantal orderregels per order groot is. Het systeem 
zorgt ervoor dat de bakken met pickvoorraad achter elkaar in de juiste 
volgorde worden aangevoerd, zodat een order binnen de tijd die het WMS 
heeft aangegeven, gereed is. Maar zoals ook bij het traditionele gedeelte 
van het magazijn, wordt door het WMS continu de afweging gemaakt 
tussen snelheid (voor onder andere spoedopdrachten) en efficiëntie.

Het gaat om de balans tussen het automatische opslag- en 
orderverzamelsysteem en de samenwerking met het WMS. Een WMS als 
‘kapitein op het schip’ biedt uitkomst en zorgt voor de afstemming tussen 
het geautomatiseerde gedeelte en het traditionele gedeelte van het 
warehouse.

E-commerce warehouses zijn vaak gestresst om alle orders op tijd te 
picken en te packen. Door andere looproutes na het cut-off moment te 
kiezen worden orders sneller gepickt en gereed gemaakt voor transport. 
Tegenwoordig zijn next-day- en same-day-delivery heel normaal. 
Binnenkomende klantorders moeten dan dezelfde dag nog gepickt 
worden. Werken per wave is dan veel te statisch. Bij continous waving 
komen orders direct beschikbaar voor orderverzamelaars. Een urgente 
order hoeft dus niet meer te wachten op de volgende wave. Hierdoor 
kunnen magazijnen sneller en efficiënter leveren.

8



Next-level automatiseren helpt bij het 
oplossen van pijnpunten en/of bij het 
stroomlijnen van processen. Maar er zijn ook 
nog praktische zaken waar je over na moet 
denken, voordat je aan de slag gaat met een 
WMS, namelijk: 

• Beheer en beheers je masterdata

• Beschik over correcte volumetrics

• Bepaal de kaders binnen je warehouse

• Zorg voor slimme sturing in het warehouse

Praktische
tips & tricks bij 
warehouse-
automatisering 
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Beheer en beheers je masterdata 
De belangrijkste externe partij voor een warehouse is vaak de interne afdeling 
die zorgt dat gegevens juist en volledig zijn. Stamgegevens zijn cruciaal om 
het volume en het gewicht van een zending te berekenen en om orderpicking 
efficiënt te kunnen aansturen. Het feit dat een orderverzamelaar een extra 
drager moet halen omdat van zware producten de gewichten niet kloppen, 
heeft invloed op de pickperformance. Ook kan zo’n vertraging invloed hebben 
op andere processen, zoals packing, waardoor daar de druk ongewenst 
toeneemt.

Binnen de logistiek wordt al jaren gestreden voor meer betrouwbare data. 
Ook samenwerking in de keten is al jaren een belangrijk thema, maar een 
aanvaardbaar niveau is nog altijd niet bereikt. Bepaalde sectoren, zoals food 
en DIY, zijn hier ver in, terwijl andere sectoren nog een inhaalslag moeten 
maken.

Het WMS ondersteunt het warehouse als er goederen worden ontvangen 
waarvan de data niet compleet is. Door embedded functionaliteit laat de 
applicatie de ontvangstmedewerker die data controleren en/of die data 
toevoegen die noodzakelijk is voor de overige intralogistieke processen. 
Hiermee wordt in de flow de onvolkomenheden van anderen gladgestreken.
 
Beschik over correcte volumetrics 
Het is belangrijk dat orders compact worden verpakt om de transportkosten 
laag te houden, zeker met de uiteenlopende orderprofielen van tegenwoordig. 

Een modern WMS berekent vooraf de volumes per order en stelt efficiënte 
pickrondes samen, waarbij orderpickers volle pallets of dozen verzamelen. Dit 
bespaart loopmeters, aangezien orderpickers niet meer het gehele magazijn 
hoeven te doorkruisen voor een enkele order. Bovendien verkort het de 
doorlooptijd, omdat meerdere orderpickers tegelijk aan dezelfde order werken. 

Om de volumetrics te berekenen, moet het WMS over correcte volumedata 
van artikelen beschikken. Dit is vaak een probleem. Bij vrijwel iedere WMS-
implementatie inventariseren warehouses de maten en gewichten van 
artikelen. Vervolgens moeten ook alle nieuwe artikelen worden gemeten. Er 
zijn voor dit doel handige apparaten op de markt, die automatisch maten en 
gewichten bepalen.
 
Bepaal de kaders binnen je warehouse 
Voor ieder automatiseringstraject in combinatie met een WMS is het belangrijk 
te weten wat de toekomstverwachtingen zijn, zodat de applicatie qua 
businessrules zodanig wordt ingericht , dat de gewenste toekomstsituatie 
wordt ondersteund. Bij de toekomstige situatie kunnen onderwerpen naar 
voren komen, zoals looproute, slotting, bepalen van nieuwe bottlenecks, 
andere vormen van crossdock, andere manier van aansturen van de 
verpakkingstafels en samenvoegen of juist niet samenvoegen van diverse 
logistieke stromen.

Slimme sturing in het warehouse 
Bedenk dat een magazijn niet in een keer geautomatiseerd hoeft te worden. 
Als het een combinatie van verschillende opslagsystemen betreft, is het geen 
enkel probleem om systemen een voor een te implementeren, eventueel met 
een tussenperiode van een of meerdere jaren. Bovendien zijn veel systemen 
vandaag de dag schaalbaar. Je kunt beperkt beginnen en stap voor stap 
verbeteren, afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt en uitbreiden 
als de omzetgroei daarom vraagt. Fasering voorkomt bovendien dat een heel 
magazijn voor langere tijd moet worden stilgelegd. Want dat kan geen enkel 
bedrijf zich veroorloven.
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Centric is leverancier van Locus WMS, een sturend 
warehousemanagementsysteem dat efficiëntie creëert in je magazijn 
door eenvoud op de werkvloer. Het systeem biedt uitgebreide 
toepassingen voor alle logistieke processen in het magazijn.

Locus WMS is een applicatie die het magazijn aanstuurt door de juiste 
taak op het juiste moment aan de juiste persoon toe te wijzen. Op het 
moment dat een medewerker een taak heeft afgerond en gereed is voor 
de volgende taak, dan berekent Locus WMS op dat moment de meest 
belangrijke taak voor die medewerker. Daarbij wordt op dat moment 
rekening gehouden met welke type taken die persoon mag uitvoeren, 
welk voertuig momenteel wordt gebruikt en waar de medewerker 
momenteel is. 

Bij het toewijzen wordt de afweging gemaakt tussen snelheid versus 
efficiency. Doordat Locus WMS iedere keer berekent wat de meest 
belangrijke taak is, merkt de medewerker niet dat een spoedklus 
toegewezen is. Hierdoor is het mogelijk om in een druk magazijn de rust 
op de vloer te behouden.

Locus WMS
van Centric 
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“Centric is een goede 
  sparringpartner. Ze kijken 
  niet alleen naar de vraag 
  maar kijken ook proactief 
  naar onze actuele en 
  toekomstige behoeften”
   Bart Douwen, operations manager CASA



Wil je meer weten over Locus WMS of Centric?
Neem dan gerust even contact op met Stephan Laan 
voor een vrijblijvende afspraak via 036 549 8666  
of supplychain@centric.eu.

Greep uit onze klanten 
Loopt jouw warehouse tegen grenzen aan en ben je op zoek naar 
een oplossing? De besparingen die een WMS oplevert, zijn doorgaans 
fors ten opzichte van de investeringen. Bovendien helpt een WMS 
het hele bedrijf vooruit, doordat je probleemloos aan alle (nieuwe) 
markteisen kunt voldoen.

Hiernaast enkele klanten die hun logistieke processen in het 
warehouse aansturen met Locus WMS.
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