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Samenvatting 

Binnen IKEA Barendrecht is de afdeling Goodsflow onder andere verantwoordelijk voor het 

bijvullen van de verkoopvakken en de interne buffer. Met bijvullen wordt de fysieke verplaatsing 

van de voor een dag bestelde artikelen bedoeld. Artikelen worden gebundeld op pallets. 

Verplaatsingen van pallets komen voort uit interne en externe bestellingen.  

Met interne bestellingen wordt gedoeld op de verplaatsing van artikelen vanuit hun SGF-locatie, 

de buffer, naar de sales location, de verkoopvakken. De sales locations bevinden zich in de 

stelling op grondhoogte, de SGF-locaties bevinden zich boven de sales locations. Idealiter 

bevindt een SGF-locatie zich altijd boven een sales location, in de praktijk is dit echter niet altijd 

het geval. Het verwerken van uitdraaipallets wordt  uitdraaien genoemd. 

Externe bestellingen worden geleverd door vrachtwagens aan de loskade. Vanuit de 

vrachtwagen worden de pallets gelost naar de loskade. Er zijn drie typen extern bestelde 

pallets: MPSR-pallets, doorrijpallets en wegdraaipallets. Doorrijpallets zijn bestemd voor sales 

locations in het ZBM, wegdraaipallets zijn bestemd voor SGF-locaties. Het transporteren van 

doorrijpallets naar de sales location wordt doorrijden genoemd, het transporteren van 

wegdraaipallets naar de SGF-locatie wordt wegdraaien genoemd. Nadat de pallets zijn 

doorgereden, worden ze gevuld door vullers. Indien de hoeveelheid artikelen op een pallet de 

vrije ruimte in een sales location overstijgt, ontstaan er retourenpallets. Deze moeten worden 

weggedraaid naar de SGF-locatie. Er zijn drie typen voertuigen beschikbaar: reachtrucks, 

forklifttrucks en doorrijders. Reachtrucks kunnen als enige pallets verticaal transporteren. 

Er zijn drie ontwikkelingen gaande. Het verwerken van interne en externe bestellingen werd 

voorheen gescheiden in respectievelijk een ochtend- en avondproces. Dit is per 1 mei 2012 

gecombineerd (1). Daarnaast worden de wooden pallets uitgefaseerd en vervangen door non-

wooden (kartonnen) pallets (2). Non-wooden pallets zijn dunner. Angezien doorrijders te dikke 

lepels hebben kunnen ze in de toekomst niet meer worden ingezet. Een derde ontwkkeling is de 

direct flow die langzaam aan verhoogd wordt (3). De direct flow is in dit onderzoek gedefinieerd 

als hoeveelheid doorrijpallets gedeeld door de som aan doorrijpallets en wegdraaipallets. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de huidige werkwijze geëvalueerd moet worden 

om te kunnen garanderen dat dagelijks voor openingstijd de verkoopvakken en interne buffer 

zijn bijgevuld. De huidige werkwijze bestaat uit lossen, doorrijden, wegdraaien en uitdraaien.  

de drie laatstgenoemnde bestaan uit de functies: pallets horizontaal transporteren en/of 

verticaal transporteren. Verticaal transport kan enkel gedaan worden door reachtrucks, 

horizontaal transport kan het best gedaan worden door forklifttrucks aangezien deze voertuigen 

sneller zijn dan reachtrucks. Op basis van deze twee principes zijn vier procesinrichtingen en 

vier scenario‟s opgesteld die met elkaar zijn vergeleken. Performance-indicators zijn de 
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minimale aanzet, en de werklast, procesduur, effectiviteit (per voertuigtype) en wachttijd bij die 

minimale inzet. Doorrijders zijn niet langer geschikt en vallen buiten beschouwing. 

Procesinrichting (= PI) 1 is de huidige procesinrichting, PI 2 zorgt ervoor dat reachtrucks 

minder met lege lepels rijden door wegdraai- en uitdraaitaken te combineren, bij PI 3 wordt 

gebruik gemaakt van een dropzone in het magazijn wat zou moeten resulteren in meer 

horizontaal transport door forklifttrucks,  en bij PI 4 wordt al het horizontale transport van 

doorrijpallets en wegdraaipallets gedaan door forklifttrucks.  

Scenario 1 betreft de huidige omstandigheden, bij scenario 2 is de direct flow verhoogd met 

20%, bij scenario 3 bevinden alle SGF-locaties voor uitdraaipallets zich boven de sales locations 

(verbeterde warenlegging) en bij scenario 4 is de rij-efficiëntie verhoogd van 39% naar 50%. 

De resultaten zijn verkregen middels simulatie. De te variëren inputs zijn prenotificatielijsten  en 

de inzet van reachtrucks en forklifttrucks. Een prenotificatielijst is een overzicht van alle 

bestellingen. In het programma is de mogelijkheid ingebouwd om zelf prenotificatielijsten te 

genereren, wat het mogelijk maakt om naast de opgeslagen werkelijke dagen elke denkbare 

custom prenotificatielijst te genereren die als input kan dienen voor de simulatie.  

Middels een algoritme wordt per prenotificatielijst per procesinrichting bepaald wat de minimaal 

benodigde inzet is. Deze bepaling is gedaan voor elke prenotificatielijst, elke procesinrichting en 

elk scenario. De resultaten bestaan uit de performance-indicators bij die minimale inzet.  

Uit de resultaten volgt dat onder huidige omstandigheden de te behalen werklastwinst door het 

met 18% reduceren van verstoringen (scenario 4) gemiddeld ongeveer drie keer zo groot is als 

behaald zou kunnen worden door PI 2 of PI 4 te implementeren, in vergelijking met de huidige 

procesinrichting.  Verstoringsreductie heeft dus veel potentie. 

Onder de huidige omstandigheden (scenario 1) is de gemiddelde werklastreductie van PI 2 en 

PI 4 respectievelijk 4,4% en 4,2%. De gemiddelde minimale inzet is bij PI 2 gelijk aan die van 

PI 1, terwijl deze bij PI 4 iets hoger is dan bij PI 2. Bij een verhoging van de direct flow met 

20% (scenario 2) en een verbeterde warenlegging (scenario 3) is de werklast van PI 4 lager 

dan van PI 2, maar de gemiddelde inzet van PI 4 is nog steeds iets hoger omdat de wachttijden 

relatief groot zijn. PI 3 blijkt in alle scenario‟s een verslechtering t.o.v. PI 1. 

Kortom, onder de huidige omstandigheden is PI 2 het best, maar uit de resultaten van scenario 

2 en 3 volgt dat op de langere termijn PI 4 beter zou kunnen worden dan PI 2. Naast het 

verminderen van verstoringen en het reduceren van het horizontaal transport van 

uitdraaipallets, wordt er daarom aanbevolen om op de korte termijn PI 2 in de praktijk te gaan 

testen, de ontwikkelingen van de direct flow en de warenlegging  in de gaten te houden, en de 

mogelijkheden voor implementatie van PI 4 op de langere termijn verder te onderzoeken. 


