
Verzamelen en verzenden (niveau 2/3) |  combipakket
Dit boek van Sarphati  voor de opleiding Logistiek
Medewerker en Teamleider is afgestemd op de
actuele beroepsprakti jk,  het kwalif icatiedossier en de
ESS-examens.
 
Basisdeel,  kerntaak en werkproces
B1-K2-W1 t/m B1-K2-W4
B1-K3-W1 t/m B1-K3-W

GRATIS
LESBRIEF
UIT: SARPHATI LOGISTIEK
VERZAMELEN EN VERZENDEN
(NIVEAU 2/3) |  COMBIPAKKET



HOOFDSTUK 2
ORDERVERZAMELEN

Bij het verzamelen van orders kun je op verschillende manieren te werk gaan. Je zult dit steeds
op dezelfde manier doen. Het WMS bepaalt de optimale route. Het verzamelen doe je volgens
een aantal logische stappen. Welke dat zijn, leer je in dit hoofdstuk.



Opdracht 1 Goederenontvangst
Werk samen met de rest van de groep online.

Bekijk het filmpje.

a. Welke handelingen die horen bij het orderverzamelen zie je in het filmpje?
Zet ze in een stroomdiagram.

b. Zet samen de handelingen in de volgorde waarin ze normaal gesproken worden uitgevoerd.
c. Welke handelingen horen er volgens jou nog meer bij orderverzamelen maar zag je niet in

het filmpje? Voeg ze toe aan de stroomdiagram.

2.1 Orderverzamelroutes
Als je goederen verzamelt, rijd of loop je van locatie naar locatie. De route die je aflegt is geen
toevallige route. Het WMS rekent de beste route uit.

De beste route betekent in het algemeen dat je begint met de zwaarste goederen. Daarna
verzamel je de kleinere goederen. Als laatste verzamel je de goederen die makkelijk kapot
kunnen gaan. Ook is de route zo kort mogelijk.

De route van de orderpicker is afhankelijk van:
• De magazijnlay-out
• De opslaglocatie

Demagazijnlay-out
De lay-out of inrichting van het magazijn is van invloed op de route die je neemt. Je kunt een
magazijn hebben met een hoofdgangen-, een tweegangen- of een zijgangensysteem.
In een magazijn met een hoofdgangensysteem worden de stellingen gebruikt voor het
verzamelen van goederen en de opslag ervan.
Dit betekent dat de orderverzamelaars en de opslagmedewerkers die goederen opslaan elkaar
in de weg kunnen lopen.
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Bij een tweegangensysteem wordt één gang gebruikt voor de opslag en de tweede gang voor
het orderverzamelen. Bij de werkzaamheden komen de logistiek medewerkers elkaar niet
tegen, maar dit systeem neemt wel meer ruimte in beslag.

Naast het hoofdgangensysteem en het tweegangensysteem is er nog een derde systeem, dat
is het zijgangensysteem. Bij het zijgangensysteem zijn er meerdere korte gangen. Hierdoor zijn
er meerdere routes mogelijk. Het grote voordeel hiervan is dat bij het orderverzamelen en
opslaan routes kunnen worden afgesneden. De orderverzamelaars en opslagmedewerkers
hoeven dan niet een gangpad helemaal uit te lopen of uit te rijden om in een andere gang te
komen. Dit scheelt veel tijd en inspanning.
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De opslaglocatie
Goederen kunnen op verschillendeopslaglocaties liggen. De goederen die je moet verzamelen
staan meestal op de vloer of vlak daarboven, zodat je daar gemakkelijk bij kunt. Deze plek heet
de picklocatie of grijplocatie. De voorraad goederen die daar ligt heet de:
• pickvoorraad of
• grijpvoorraad of
• werkvoorraad

Als de werkvoorraad op is, wordt deze aangevuld met goederen die hoger in de stellingen
staan. Deze locatie heet de bulklocatie. De voorraad die daar ligt heet bulkvoorraad.

Een- of tweedimensionaal orderverzamelen
Bij eendimensionaal orderverzamelen, verzamel je de goederen steeds op dezelfde hoogte.
Je pakt bijvoorbeeld alleen goederen vanaf grondlocaties. De grondlocatie is dan de picklocatie.
Je kunt hier makkelijk bij.
Bij tweedimensionaal orderverzamelen wordt de orderverzamelaar met behulp van intern
transportmaterieel, zoals een verticale orderverzameltruck, een combitruck of een SBA, naar
de gewenste grijphoogte gebracht.
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Er kan eenzijdig verzameld worden – in dat geval verzamelt de logistiek medewerker eerst alle
goederen aan één kant van de gang. Op de terugweg verzamelt hij de goederen aan de andere
kant van dezelfde gang. Bij tweezijdig verzamelen worden alle goederen in een gang in een
keer verzameld.

Het orderverzamelen is in verschillende manieren van werken in te delen:
• Sequentieel orderverzamelen (sequentieel picking): orders worden na elkaar verzameld

door één (single order picking) of meerdere orderverzamelaars.
• Parallel orderverzamelen (parallel picking): een order wordt door meerdere

orderverzamelaars tegelijk verzameld.
• Batch orderverzamelen (batch picking ofmulti order picking): meerdere orders worden

door meerdere orderverzamelaars tegelijk verzameld.

Bij sequentieel orderverzamelen worden een of meerdere gehele orders verzameld door één
orderverzamelaar en soms door meerdere orderverzamelaars. Daarna geeft de medewerker
de order door. Dit is de eenvoudigste, meest gebruikte vorm. Deze methode is vooral geschikt
voor kleine magazijnen.

NadelenVoordelen
• Tijdverlies, omdat een orderverzamelaar

per order de hele orderverzamelroute moet
lopen.

• Weinig organisatie nodig.
• Geschikt als er sprake is van veel kleine

orders.

Bij parallel orderverzamelen werken meerdere orderverzamelaars tegelijk aan dezelfde orders.
Het voordeel hiervan is dat één orderverzamelaar niet het hele magazijn door hoeft en de
loopafstanden beperkt blijven. Orders moeten dan wel verdeeld worden over de verschillende
orderverzamelaars.

NadelenVoordelen
• Tijdverlies, omdat de orders onderverdeeld

moeten worden.
• De orderverzamelroute hoeft maar één keer

te worden afgelegd.
• Een hogere orderverzamelcapaciteit.
• Een overzichtelijk verzamelproces.
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Bij batch orderverzamelen worden meerdere orders tegelijk verzameld door meerdere
orderverzamelaars. Het voordeel is dat veel orders tegelijk worden verzameld, waarbij iedere
orderverzamelaar maar een deel van de route aflegt. Orders moeten wel verdeeld worden over
de verschillende orderverzamelaars en er moet voldoende ruimte zijn om meerdere orders
ineens te combineren.

NadelenVoordelen
• Tijdverlies, omdat de orders onderverdeeld

moeten worden.
• De orderverzamelroute hoeft maar één keer

te worden afgelegd.
• Een hogere orderverzamelcapaciteit.

Er is nog een andere indeling mogelijk: verzamelen per klantorder of per artikel.
• Perklantorder:er wordt gewerkt per order. Deze wordt eerst helemaal verzameld, voordat

aan de order van de volgende klant wordt begonnen.
• Per artikel: alle orderregels van alle openstaande orders worden bij elkaar gezet. Daarna

worden deze ingedeeld per artikel of per zone. Deze verzamelorders worden dan door de
orderverzamelaars verzameld.

In het overzicht zie je de belangrijkste kenmerken van deze vier manieren.

ParallelSequentieel
Per klantorder

• eenvoudige organisatie
• overzichtelijk proces

• snel verzamelen door uitsplitsen
van orders en gelijktijdigheid

• korte reactietijd

Per artikel

• veel opdrachten in korte tijd
• korte reactietijd

• korte trajectduur
• hoge capaciteit
• overzichtelijk proces
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Effectieve en veilige route
De orderverzamelroute is afhankelijk van de lay-out van het magazijn. Als het magazijn goed
is ingericht, dan kun je eenvoudig je routes lopen zonder elkaar in de weg te lopen. Efficiënte
routes schelen tijd en dus geld.

De routes die de medewerkers nemen, moeten naast efficiënt ook veilig zijn. Dit betekent
bijvoorbeeld dat er zo min mogelijk kruisingen moeten zijn. Ook is het belangrijk dat de gangen
breed genoeg zijn. Orderverzamelaars en opslagmedewerkers moeten elkaar veilig kunnen
passeren.

In veel magazijnen wordt tweezijdig verzameld. Er is vaak sprake van eenrichtingsverkeer.
Werk je met intern transportmaterieel, dan moet je voor het passeren van een kruising of het
einde van de gang claxonneren zodat de medewerkers elkaar horen aankomen. Ook hangen
er in magazijnen spiegels om dezelfde reden. Maak geen rommel, ruim lege pallets op en houd
het magazijn overzichtelijk.

Opdracht 2 De juiste volgorde
In welke volgorde verzamel je deze goederen?
Zet ze in de juiste volgorde. Wat je het eerst verzamelt zet je bovenaan.

koptelefoon

boek

vijftig terrastegels

vaas

wasmachine

Opdracht 3 Welke inrichting?
a. Bekijk de drie afbeeldingen.

Vul bij elke afbeelding in welke magazijninrichting je ziet.
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b. Kies bij de volgende zinnen of ze waar of niet waar zijn.
1. Bij een hoofdgangensysteem lopen orderverzamelaar en opslagmedewerker elkaar in

de weg.
waar / niet waar

2. Bij een tweegangensysteem lopen orderverzamelaar en opslagmedewerker elkaar in
de weg.
waar / niet waar

3. Een hoofdgangensysteem kost meer ruimte dan een tweegangensysteem.
waar / niet waar

4. Een hoofdgangensysteem kost minder ruimte dan een tweegangensysteem.
waar / niet waar

Opdracht 4 Verschillende opslaglocaties
Werk alleen en samen met een medestudent.
a. Zoek een foto op internet (of maak er zelf een) waarmee je het verschil kunt uitleggen tussen

de verschillende opslaglocaties.
b. Maak een poster met daarop jouw foto. Geef daarop de verschillende opslaglocaties aan

en leg met steekwoorden en pijlen uit wat het verschil is tussen deze locaties en hoe ze
gebruikt worden.
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c. Wissel je poster uit met een medestudent. Bespreek elkaars posters.
Geef elkaar opbouwende feedback. Noteer de feedback die je kreeg.

Opdracht 5 Orders in een tabel
Vul in de tabel in hoe je orders verzamelt.

tweedimensionaaleendimensionaal
eenzijdig

tweezijdig

Opdracht 6 Welke manier?
a. Hoe heet de manier van orderverzamelen als de orders na elkaar worden verzameld door

één of meerdere orderverzamelaars?
Kies het juiste antwoord.

batch orderverzamelen
eenzijdig orderverzamelen
parallel orderverzamelen
sequentieel orderverzamelen

b. Welke vorm van orderverzamelen zie je hier?
Kies de juiste combinatie.
parallel / sequentieel en per artikel / klantorder

51

Hoofdstuk 2 Orderverzamelen




