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Samenvatting 
Magazijnen hebben een belangrijke functie in de logistieke keten tussen producent en consument. De 

hoofdfunctie van magazijnen is: bufferen en opslaan van producten. Over het algemeen worden er 

twee typen magazijnen onderscheiden: productiemagazijnen en distributiemagazijnen. In een 

magazijn is er sprake van een viertal functies: ontvangen, opslaan, orderverzamelen en afleveren van 

goederen.  

Veel studies tonen aan dat de bijdrage van deze magazijnfunctie in de totale kosten van een magazijn 

relatief hoog is en wijzen er op dat dit orderverzamelproces vooral beïnvloed wordt door de manier 

van orderverzamelen en de opslagstrategie. De hoofdvraag van deze studie is: Hoe kunnen de manier 

van orderverzamelen  en de opslagstrategie bijdragen aan een sneller orderverzamelproces? 

 

Orderverzamelen behelst het proces waarin orders verwerkt en uitgegeven worden en de goederen 

worden verzameld volgens orders die door de klant opgegeven zijn. Het orderverzamelproces wordt 

bepaald door het gekozen orderverzamelsysteem. Er bestaan veel orderverzamelsystemen. Er kan 

onderscheid gemaakt worden tussen systemen waar sprake is van menselijke arbeid en systemen die 

volautomatisch werken. De systemen waar menselijke arbeid gebruikt wordt kunnen onderscheiden 

worden in systemen waar de orderverzamelaar naar de producten gaat, of systemen waar de 

producten naar de orderverzamelaar komen. 

De manier waarop het orderverzamelproces uitgevoerd wordt, kan variëren. De volgende technieken 

kunnen worden onderscheiden: verzamelen per artikel, verzamelen per order en een techniek waarbij 

de voorraad ingedeeld wordt in zones. Er zijn ook combinaties van technieken mogelijk. 

Indien orders niet sequentieel verzameld worden, moeten de producten na het verzamelproces nog 

gedistribueerd worden over de verschillende orders. Deze distributie kan handmatig of automatisch 

plaatsvinden. 

 

Ook de opslagstrategie heeft invloed op het orderverzamelproces. De volgende opslagstrategieën 

worden onderscheiden: random opslag, opslag op de dichtstbijzijnde locatie en opslag op basis van 

eigenschappen als grootte en stroomsnelheid van het product. 

Om het verzamelproces te versnellen kan de werkvoorraad gescheiden worden in een bulkvoorraad en 

een werkvoorraad waarin de orders verzameld worden. De werkvoorraad wordt bijgevuld vanuit de 

bulkvoorraad. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van buffereenheden.  

 

De belangrijkste conclusies luiden als volgt: 

1. Parallelle zoning is de snelste manier van orderverzamelen.  

2. Producten kunnen het beste naar stroomsnelheid opgeslagen worden. 

3. Een werkvoorraad heeft vooral meerwaarde indien het tijdsverschil tussen orderverzamelen in de 

werkvoorraad of in de bulkvoorraad groot is, het aantal orders hoog is, de orderstroom grote 

pieken vertoont en het aantal artikelen per orderregel relatief klein is. 


