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Veilig presteren
Een nieuw initiatief om data over 
veiligheid eenduidig te verzamelen 
zodat we werkelijk betrouwbaar 
kunnen benchmarken.  

Cross docking
We nemen dit ogenschijnlijk 
eenvoudige magazijnproces 
onder de loep. Is dit het ultieme 
wondermiddel? 

Waarom groen kopen?
Oftewel, hoe kan het kopen,  
gebruiken en zelfs verkopen van een 
eco-vriendelijke heftruck economisch 
voordeel brengen.  

Een goede meting
Hoe kan OEE worden toegepast in 
het managen van magazijnen en 
heftruckvloten, zodat prestaties 
kunnen toenemen?  
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Het magazine voor professionele 
goederenstroom beheersing.

Welkom bij het herfstnummer 2013 van 
eureka! Men beweert vaak dat statistieken 
op verschillende manieren kunnen worden 

uitgelegd en we zien dit regelmatig gebeuren in de 
politiek of de financiële wereld. Echter, bij logistieke 
activiteiten zijn betrouwbare cijfers essentieel als 
we willen weten wat de pijnpunten zijn en waar 
verbeteringen moeten worden doorgevoerd. 
Alleen door het accuraat verzamelen van gegevens 
krijgen we inzicht in ons presteren en kunnen we 
betrouwbaar monitoren en bijsturen.  

In meten is weten (pag.4) kijken we naar een 
verbetermethode zoals die wordt toegepast 
in productieomgevingen, genaamd “Overall 
Equipment Effectiveness” (OEE). We bekijken 
hoe het in de intralogistiek wordt toegepast om 
prestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld door het 
verminderen van het aantal pickfouten.

Verderop in het magazine kijken we naar het 
ogenschijnlijk simpele idee achter cross docking. 
De methode wordt al vanaf 1930 gebruikt en is niet 
eens zo lang doorgebroken als een effectief middel 
voor kostenverlaging en efficiencyverbetering. In 
Meer output door cross docking (pag. 8) bekijken 
we de randvoorwaarden, de organisatorische 
processen en IT vereisten die nodig zijn om 
cross docking goed uit te voeren. Vervolgens  
mag u concluderen of het ook iets voor uw 
organisatie kan zijn.

Groen denken, groen doen: het is heel erg 
in de mode. In Waarom duurzaamheid loont 
(pag. 11) tonen we waarom het concept meer moet 
zijn dan een stellingname en dat duurzaamheid kan 
bijdragen aan uw winst. We bekijken de argumenten 
om voor een heftruck te kiezen met een minimaal 
impact op het milieu en die later toch financieel 
gewin kan opleveren.

In ons laatste artikel, Doorstaat u de 
vergelijking? (pag. 13), bekijken we een nieuwe 
benchmark methode, die ontwikkeld is door de 
werkgroep ‘Logistics Safety’ van de Britse Freight  
Transport Association. 

Zal het mogelijk worden om, op basis van een 
aantal eenvoudige, meetbare prestatie-indicatoren, 
het melden van incidenten te standaardiseren in de 
logistieke sector?

Vertel ons wat u denkt van eureka – geef een seintje 
via onze website www.eurekapub.nl of e-mail ons op  
comment@eurekapub.eu. 

Monica Escutia
Eindredacteur

Hoofdredacteur van eureka is Monica 
Escutia, afgestudeerd in Communicatie 
en Journalistiek. Zij is Spaanse en 
spreekt ook vloeiend Nederlands,  
Engels en Italiaans.
De voormalige redactrice van diverse 
internationale media werkt alweer tien 
jaar in de logistieke sector  
– de eerste vier als vertegenwoordigster 
van onderdelen voor verschillende 
Europese landen, alvorens EAME senior 
coördinator marketingcommunicatie te 
worden bij Cat Lift Trucks, gevestigd  
in Nederland.
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“Archimedes ontdekte 
dat met de kracht van een 
hefboom men de hele 
wereld kon verplaatsen. 
Dit magazine is vernoemd 
naar zijn beroemde 
uitspraak ‘eureka!’ 
letterlijk, ‘ik heb het 
gevonden!” 
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Fleet management
Meten  
is weten 

OEE is een waardevol instrument 
om verbeteringen door te voeren 
in productieomgevingen, maar 
het wordt weinig toegepast bij 
magazijnactiviteiten of het beheren 
van heftruckvloten. We ontdekken 
hoe eenvoudig het is om dit ook op 
logistieke operaties toe te passen. 
Het kan een uitstekend hulpmiddel 
zijn voor het bepalen van de grootste 
pijnpunten en het verbeteren van  
de prestaties.

Productiviteit 
Meer output door 
cross docking 

In de afgelopen decennia hebben we 
de opkomst meegemaakt van cross 
docking en is het een krachtig wapen 
geworden in de strijd om overleving. 
We bekijken de maatregelen die 
genomen moeten worden op het 
gebied van organisatie, supply chain en 
IT structuur, waardoor u inzicht krijgt 
of het een oplossing kan zijn voor uw 
logistieke situatie.

Duurzaamheid
Waarom 
duurzaamheid loont

Duurzaamheid is al lang het 
geitenwollen sokkenstadium voorbij. 
Het is zakelijk uitstekend inzetbaar. 
We onderzoeken hoe je de meest 
eco-vriendelijke heftruck kan 
aanschaffen en tegelijkertijd geld 
bespaart en klanten wint door een 
verbeterd imago.

ARBO zaken 
Doorstaat u de 
vergelijking? 

Het vinden van betrouwbare, 
vergelijkende cijfers over veiligheid 
is praktisch  onmogelijk, doordat 
er geen eenduidige wijze is van 
data verzamelen. Dit geldt voor de 
verschillende logistieke factoren en 
des te meer voor de verschillende 
landen. Het Britse Freight Transport 
Association introduceert een nieuwe 
statistische methode waarmee 
uiteindelijk de logistieke sectoren 
moeten kunnen worden vergeleken.

Datum, Evenement, Locatie, Website Overzicht

19 - 23 November 2013  
SOLUTRANS
Lyon, Frankrijk.
www.solutrans.fr

SOLUTRANS is de tweejaarlijkse vakbeurs voor het goederenvervoer en transportprofessionals 
en presenteert zowel innovatie als informatie. In een internationale en vriendelijke omgeving heet 
deze 12e sessie u welkom in de 5 dagen durende World Road haulage and Urban Transport week. 
U kunt contacten uitwisselen, innovatieve oplossingen bespreken of een van de sessie geleid door 
experts bijwonen.

26 - 27 November 2013  
SUPPLY CHAIN EVENT 2013
CNIT - Paris la Défense, Paris, France
www.supplychain-event.com

Reed Exhibitions Group (SITL) en Supply Chain Magazine slaan de handen ineen voor de lancering 
van het SUPPLY CHAIN EVENT. Dit nieuwe concept worden gehouden bij de CNIT, Parijs la 
Défense, en brengt honderd standhouders en duizenden bezoekers bij elkaar.

28 - 29 January 2014
COOLCHAIN & CONTROLLED ROOM 
TEMPERATURE LOGISTICS
Luxexpo, Luxembourg-Kirchberg, Luxembourg.
www.coolchaineurope.com

Luxemburg is gastland voor Cool Chain Europa 2014, Europa ‘s grootste bijeenkomst van de logistiek 
in gekoelde en temperatuur gecontroleerde goederen. In de afgelopen jaren, bracht  Cool Chain 
Logistics Europe zowel logistieke professionals als regelgevende instanties samen om de EU-richtlijn 
van het BNP  te bespreken. Deze discussies en interacties hebben geholpen de toekomst van de 
temperatuur gecontroleerde logistieke sector vorm te geven.      

25 - 27 Februari 2014
LogiMAT
New Stuttgart Trade Fair Centre, Germany.
www.logimat-messe.de

LogiMAT, de internationale vakbeurs voor distributie, materials handling en informatiestromen, zet 
een nieuwe standaard als het grootste jaarlijkse evenement  in Europa. Tussen 25 en 27 februari 
2014 zullen internationale exposanten en beslissers uit de industrie, de handel en de dienstensector 
bijeenkomen op het nieuwe beursterrein bij de luchthaven van Stuttgart op zoek naar nieuwe 
zakenpartners. De nadruk zal liggen op innovatieve producten, oplossingen en systemen voor inkoop, 
magazijn, productie en distributielogistiek. 
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Neem ook eens een 

kijkje op de eureka-website

www.eurekapub.nl 

Hier vindt u ons archief met 

nuttige artikelen. Verder kunt u hier 

commentaar en suggesties voor  

ons blad achterlaten en kunt u  

ideeën voor nieuwe artikelen 

doorgeven.

Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!



OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een bekende 
verbetermethode in productieomgevingen, maar kan het 
ook worden toegepast bij het beheren van heftruckvloten  
of magazijnen?  

Ruari McCallion gaat aan de slag.

Fleet management

H et jargon van de managementtechnieken 
zit vol met afkortingen en initialen (Kaizen, 
SMED, SPC en meer) en je kan door de 

bomen het bos niet meer zien. Toch schuilen 
er achter al die vervelende afkortingen goede 
ideeën, die zich in de praktijk al vaak bewezen 
hebben.  En hoewel ‘single minute exchange 
of dies’ (SMED) en ‘statistical process control’ 
(SPC) enige bekendheid genieten, blijkt dat OEE 
wat achterblijft. Het is een Engelse afkorting 
voor ‘overall (or operational) equipment 
effectiveness’ en richt zich op het effectief 
en efficiënt inzetten van productiemiddelen. 
OEE is zowel een meetinstrument als een 
verbetertool. Als onderdeel van het TPM 
(‘Total Productive Maintenance’), heeft het 
in de praktijk vaak prestaties, effectiviteit en 
productiviteit kunnen verbeteren. Althans, 
in een productieomgeving. Maar kan het 
activiteiten als magazijn management, materials 
handling en het beheren van heftruckvloten 
gunstig beïnvloeden? 

“OEE is een Engelse afkorting voor ‘overall 
(or operational) equipment effectiveness’ 
en richt zich op het effectief en efficiënt 
inzetten van productiemiddelen.”

Voordat we die vraag kunnen beantwoorden 
moeten we goed begrijpen wat OEE inhoudt. 
Het verdeelt de prestaties van een productie-
eenheid in drie afzonderlijke gebieden: 
Beschikbaarheid, Prestaties en Kwaliteit. Elk 
gebied benoemt een aspect dat moet worden 
verbeterd. OEE kan worden toegepast op een 
individueel item (of heftruck in het geval van 
materials handling) of breder betrokken worden 
naar een afdeling, magazijn of zelfs fabriek. 
Maar het kan net zo goed worden gebruikt voor 
de analyse van een onderdeelnummer, een 
dienst, taak of wat voor parameter dan ook. 

De prestaties worden gemeten op basis van 
geplande werkuren. De uitkomsten worden 
bekeken en vergeleken met de verwachtingen 
en planning en daaruit volgt een ratio. De 
verbeteringsstrategie richt zich vervolgens op 
het overbruggen van de verschillen (en die zijn 
er altijd!) tussen papier en werkelijkheid. Het 
is onwerkelijk om te veronderstellen dat een 
proces 100% OEE kan halen; de fabrikanten die 
deze methode succesvol hanteren zetten vaak 
in op een ambitieuze 85% OEE.

“De prestaties moeten worden vastgesteld 
– de snelheid van een assemblagelijn 
bijvoorbeeld. Halen we de snelheden die 
de machine maximaal kan halen? “ stelt 
Pete Austin, directeur bij Suiko Ltd, een 
adviesbureau met vestigingen in de UK, het 
Midden Oosten en Australië. “Beschikbaarheid 
gaat over de mate waarin je de machine kan 
gebruiken en richt zich op storingen en uitval. 
Kwaliteit betekent simpelweg dat er geen 
defecten zijn. OEE gaat vaker over de operators 
en minder over de machines zelf.” Gegevens 
verzamelen is essentieel en aangezien veel 
heftrucks tegenwoordig middels intelligente 
software aan boord allerlei bewegingen en 
gebeurtenissen kunnen registeren, komt al 
snel de volgende vraag om de hoek kijken: wat 
moeten we eigenlijk weten?

“De prestaties moeten worden 
vastgesteld – de snelheid van een 
assemblagelijn bijvoorbeeld. Halen we 
de snelheden die de machine maximaal 
kan halen? Pete Austin, Suiko Ltd.

eureka beschreef in uitgave 16 de 
maatregelen die Cat Logistics* Services 
nam om de heftruckvloot te monitoren en te 
beheren. Impact handling, de importeur van 
Cat heftrucks in het Verenigd Koninkrijk, ➔

Fleet management 54

Bezoek: www.suiko.co.uk

Meten  
is weten

1

3

1. OEE heeft daar waar het is toegepast 
altijd geholpen de prestaties te verbeteren. 
Maar of het nuttig kan zijn bij het 
beheren van een heftruckvloot?
2. Gegevens verzamelen is essentieel. 
Veel heftrucks hebben tegenwoordig 
intelligente software aan boord 
waarmee allerlei bewegingen
en gebeurtenissen kunnen 
worden geregistreerd.

2



Fleet management 76

het bedrijf haar magazijnactiviteiten perfect kon 
monitoren en de prestaties wist op te voeren. 

“De data wordt weergegeven in Excel 
spread sheets, waardoor een ‘top 10’ van 
probleemgebieden kan worden 
gegenereerd. Dit stelt Impact in staat om 
duidelijk beeld te schetsen van de 
effectiviteit van de vloot en om, waar 
nodig, bij te stellen zodat beschikbaarheid 
en kosten gunstig beïnvloed worden.”

“Het rekenmodel uit de productieomgeving 
werkt hetzelfde in de logistiek,” vertelt Mal 
Reade, consultant bij Suiko en verantwoordelijk 

➔  verdeelde de vloot in business units en 
families en introduceerde vervolgens een 
rapportage per magazijn en business unit. Data 
wordt verzameld middels draadloze technologie, 
die vervolgens wordt verstuurd naar een 
centrale server. De data wordt weergegeven in 
Excel spread sheets, waardoor een ‘top 10’ van 
probleemgebieden kan worden gegenereerd. 
Dit stelt Impact in staat om duidelijk beeld te 
schetsen van de effectiviteit van de vloot en om, 
waar nodig, bij te stellen zodat beschikbaarheid 
en kosten gunstig beïnvloed worden. In 
een project bij een internationaal opererend 
voedingsmiddelenbedrijf creëerde Suiko een 
matrix van informatie en doelstellingen zodat 

voor dit project. “Wij gebruikten duidelijke 
borden voor de registratie en maten bottom-
up. De chauffeurs registreerden hun eigen 
prestaties en het totaal van de individuele 
metingen vertegenwoordigde de prestatie 
van een ploegendienst.” De introductie 
van de methode volgde het gebruikelijke 
stramien van een initiële workshop en de 
beschrijving van de doelen en rol van de 
chauffeurs in het geheel.

Er werd vooral gekeken naar picking fouten, 
die op individueel niveau zowel voor een 
chauffeur als een leek verwaarloosbaar lijken. 
Maar de magazijnmanager weet maar al te 
goed dat het totaal van dit soort fouten leidt tot 
onnodig veel verspilling van tijd en kosten. 

“Pickfouten leiden tot een enorme 
hoeveelheid verspilde moeite,” zegt Reade. 
“Er komt daarnaast veel corrigerende 
administratietijd bij kijken. De klant stuurt een 
partij terug en dient een claim in. Dat moet 
weer verwerkt worden. Een creditnota moet 
worden gegenereerd.  De juiste aflevering moet 
alsnog worden geregeld en sommige brutale 
klanten willen een onmiddellijke oplossing.” 
En aangezien Just-In-Time wijdverspreid is, 
betekent dat in de meeste gevallen de fout 
diezelfde dag nog verholpen moet zijn.  

“Pickfouten leiden tot een enorme 
hoeveelheid verspilde moeite.”

“Ongeveer de helft van de problemen bij 
een levering worden veroorzaakt door de 
fabrikant door bijvoorbeeld te weinig voorraad. 
Maar in de andere 50% komt het door een 
slecht functioneren van de logistiek en dat 
de verkeerde goederen of hoeveelheden zijn 
gepakt,” legt hij uit. “Het verbeteren van het 
orderverzamelproces levert echte winst op.” 
Die winsten worden misschien niet opgemerkt 
door de medewerkers op de werkvloer, 
maar die informatie moet ook bij hen terecht 
komen. Daardoor ontstaat het besef dat zij 
het verschil kunnen maken, om te beginnen 
met de registratie van het probleem. Het plan 
op de lange termijn is om de gerealiseerde 
verbeteringen uit te rollen naar fabrieken 
in de UK, Zuid-Africa, Duitsland en andere 
locaties. Een grote betrokkenheid van de 
heftruckchauffeurs is essentieel.

“De meeste locaties beschikken over barcode 
scanners, dus het verzamelen van gegevens 
is relatief eenvoudig. Informatie kan worden 
gedownload van een terminal op de truck zelf,” 
gaat Reade verder. Het vergelijken van data en 
fouten leidt tot verbeteringen in het toewijzen 
van picklocaties en picking keuzen, zoals de 
vragen waar, hoeveel en hoe goederen moeten 
worden opgeslagen. Het simpele feit dat 
metingen en resultaten openbaar zijn kan leiden 
tot prestatieverbetering; zelfs voordat officiële 
maatregelen worden genomen.

3. Afbeelding van een 
Communicatiecentrum; een van de 
zichtbare gevolgen bij de implementatie 
van OEE. Hieronder wordt een 
typische doelengrafiek afgebeeld.
4. Bij Cat Logistics* wordt informatie over 
de werkzaamheden verzameld middels 
draadloze technologie en verzonden naar 
een centrale server. De data worden 
weergegeven in Excel spreadsheets, zodat 
zowel Impact als de klant een perfect zicht 
heeft op het functioneren van de vloot. 
5. 50% van de afleverproblemen 
worden veroorzaakt door pickfouten 
in de keten. Het verminderen van 
het foutenpercentage kan een 
grote en waardevolle bijdragen 
leveren aan het bedrijfsresultaat.

Fleet management

Bezoek:  
www.impact-handling.com

“Het vergelijken van data en fouten leidt 
tot verbeteringen in het toewijzen van 
picklocaties en picking keuzen, zoals de 
vragen waar, hoeveel en hoe goederen 
moeten worden opgeslagen.”

“Stel je hebt twee magazijnen. Diegene 
met de meest gemotiveerde en betrokken 
medewerkers zal altijd beter presteren,” 
vervolgt Reade. De belangrijkste maatstaf 
was het volbrengen van een picking cyclus, 
zoals bij het einde van een dienst of bij een 
ploegenwisseling. Er werd gekeken naar 
oorzaken en problemen zoals bij pallets 
waarvan je niet weet waar ze heen moeten; 
naar systeemfouten, naar verzendfouten; naar 
schade en ga zo maar door. In feite naar alles 
wat een taakvolbrenging in de weg kan staan.

Een ander voorbeeld is dat van Cat Logistics*. 
Zij keken vooral naar voertuigbeschikbaarheid 
als meetcriterium en introduceerden het FTC 
systeem, oftewel ‘Fork Truck Control’, voor 
het monitoren en reduceren van schade.  Elke 
chauffeur kent zijn eigen registratie waardoor 
bekend is wie er welke truck op een bepaald 
moment bestuurt. FTC helpt het aantal 
ongevallen te verminderen en te bepalen wie er 
moet worden bijgestuurd of zelfs bijgeschoold. 
De truck beschikbaarheid bedraagt thans meer 
dan 97%. Goede planning van onderhoud – 
en het vasthouden daaraan – zorgt voor nog 
minder uitval. Het ondersteunt de identificatie 
van terugkerende problemen en stelt het 
bedrijf in staat om oorzaken bij de wortel aan 
te pakken. Maar ook OEE is, net als bij andere 
goede methoden, geen wondermiddel. Het is 
een goede tool, waar elke magazijnmanager van 
gebruik kan maken.

“OEE is, net als bij andere goede 
methoden, geen wondermiddel. Het is 
een goede tool, waar elke 
magazijnmanager van gebruik  
kan maken.”

“Wij kunnen de prestaties van de chauffeurs 
op verschillende manieren meten en OEE is 
een van de kaarten die we kunnen trekken,” 
vertelt Reade. “We kunnen ook kijken naar 
schadegevallen, ideeënbusjes, absenteïsme 
of veiligheid- en gezondheidsvraagstukken. 
Deze specifieke klant hanteert bijvoorbeeld een 
veiligheidsbeleid dat gebaseerd is op gedrag. 
Zij meten dus gedragsaspecten in plaats van 
de gebruikelijke output.“ Het verbeteren van 
prestaties is nooit het gevolg van een magische 
ingreep. Het is veel vaker een optelsom van 
geplande activiteiten gericht om het maximale 
uit de medewerkers, machines of zelfs de 
locatie te halen. Het is in ieder geval zeker dat 
OEE een praktisch hulpmiddel is om beter  
te meten. n
Artikel feedback is welkom: ruari@eurekapub.eu

ACTION PLAN

Short Term Actions

Long Term Actions

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Fusce justo 
risus, vehicula a luctus in, tincid-
unt ut justo. Donec facilisis fringilla 
metus, a elementum nibh. Mauris 
volutpat mollis enim, at semper velit 
gravida ac. Nunc eu turpis libero. 
Ut ullamcorper, nisi ac egestas con-
dimentum, lectus odio eleifend 
metus, ac posuere felis sem quis 
magna. Ut venenatis, nulla vitae 
blandit aliquet, purus augue 
elementum leo, in pharetra elit sem 
ut metus. Etiam sed convallis 
augue, a scelerisque sem. Phasellus 
vel risus metus. Quisque vestibulum 
ante arcu, faucibus fringilla nibh 
sollicitudin ac. Sed eu mollis orci. 
Curabitur neque ligula, malesuada 
in tincidunt quis, fermentum ut 
risus. Suspendisse ac purus dignis-
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	Een typisch Communicatie 
 Centrum. Borden worden  
 gebruikt om prestaties te  
 meten. Knelpunten worden  
 gesignaleerd en oplossingen  
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A Acties - korte termijn

B Acties - lange termijn

C Dagelijkse meetresultaten 
 (over 30 dagen) Met  
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*Cat Logistics is verkocht in 
2012 en heet nu Neovia Logistics 
www.neovialogistics.com.
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het begrip te verklaren aan de hand van de 
basisfunctionaliteiten van een magazijn. Hoe je 
dat ook bekijkt, het komt neer op de volgende 
4 activiteiten: goederenontvangst, opslag, 
orderverzamelen en verzending.  In feite 
elimineert crossdocking de dure opslag- en 
orderverzamelactiviteiten en versnelt zij het 
distributieproces richting klanten en winkels. 
Vrachtwagens worden gelost aan de inkomende 
zijde, waarna de goederen onmiddellijk worden 
gesorteerd en klaargezet op daartoe bestemde 
locaties. Daar worden de goederen opgehaald 
en in de vrachtwagen gezet. In en uit in een 
mum van tijd.

“Elimineert crossdocking de dure opslag- 
en orderverzamelactiviteiten en versnelt 
het distributieproces richting klanten  
en winkels.”

Het proces wordt eenvoudig weergegeven 
in figuur 1. Leveranciers A, B en C leveren 
hun product af en vervolgens worden de 
goederen in elke mogelijke combinatie weer 
op vrachttransport gezet richting de winkels. 
Nu lijkt dit een heel eenvoudige oplossing, 
maar in werkelijkheid vereist het een bepaalde 
categorie goederen, uitstekend beheer van 
informatie en gegevens en professioneel supply 
chain denken. Immers, crossdocking kan alleen 
goed functioneren als er een nauwe relatie is 
met leveranciers en distributiepartners. We 
kijken straks naar het type goederen en nemen  
eerst de twee andere vereisten onder de loep.

Bij crossdocking vinden er veel dagelijkse 
leveringen plaats. Daarom moeten leveranciers 

tijdig en accuraat worden geïnformeerd over de 
verwachte leveringen. Bij het cross dock moet 
men weten wanneer welke lading bij welke 
laadperron gaat komen en waar uitgaande 
goederen heen moeten. Ondersteunende zaken 
als EDI (Electronic Data Interchange) lijken 
meer voorwaarde dan een optie. Het proces 
gaat verder dan het uitwisselen van informatie 
met de  supply chain. De beheerder van het 
cross dock moet de leveringen goed inplannen 
anders zal de operatie vroeg of laat vastlopen. 
Bovendien moet men kunnen vertrouwen 
op de kwaliteit van de geleverde goederen 
aangezien er niet of nauwelijks tijd is voor een 
kwaliteitscontrole bij de goederenontvangst.

“Bij crossdocking vinden er veel 
dagelijkse leveringen plaats. Daarom 
moeten leveranciers tijdig en accuraat 
worden geïnformeerd over de verwachte 
leveringen. Bij het cross dock moet men 
weten wanneer welke lading bij welke 
laadperron gaat komen en waar 
uitgaande goederen heen moeten.”

We kunnen dus stellen dat cross docking 
vraagt om een perfecte organisatie. Dit geldt 
ook voor de lay-out van het cross dock zelf. 
Crossdocks worden meestal opgesteld in een 
L-vorm, maar we zien ook vaak T en H vormen. 
Een decennium geleden stelden Bartholdi en 
Gue, onderzoekers en wetenschappers in de 
Verenigde Staten, een model op, waarmee 
men de best mogelijke lay-out kan berekenen. 
Parameters zoals het aantal deuren, afstanden, 
ruimte voor bufferzones en omzetsnelheid ➔ 
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Krachtigere prestaties  
in het magazijn: 

Het veranderde consumentengedrag en de lastige economische situatie 
dwingen de logistieke manager om zijn supply chain te herzien. Cross 
docking lijkt veel op te leveren, maar is het ook de oplossing voor iedereen?  

Gian Schiava gaat op zoek naar de voor- en nadelen.

De recente opkomst van e-commerce 
als distributievorm heeft voor altijd 
de wijze waarop we goederen 

inkopen veranderd. Het heeft ook geleid 
tot een grotere verwachtingen ten aanzien 
van levertijden, keuzemogelijkheden en 
klantenservice. We lezen in eureka 19 hoe 
nieuwe bedrijfsmodellen evolueren en bloeien. 
Daarnaast nemen de totale bestedingen af 
en het is niet moeilijk voor te stellen dat de 
strijd om het marktaandeel harder is dan 
ooit tevoren. Als gevolg daarvan, moeten 

logistiek managers voorraadbeheer en 
distributieactiviteiten inzetten als een middel 
voor winstvergroting. Crossdocking bestaat 
al sinds de jaren 30 uit het vorige decennium, 
maar heeft zich de afgelopen decennia pas 
ontpopt als een sterk wapen in de strijd om te 
overleven. Laten we eens kijken hoe het werkt.

Wat is nu crossdocking?
Er zijn meerdere definities in omloop die de 
activiteit min of meer accuraat beschrijven. 
Misschien is het dan ook duidelijker om 1

1. Leveranciers A, B en C leveren 
hun product af en vervolgens worden 
de goederen in elke mogelijke 
combinatie weer op vrachttransport 
gezet richting de winkels.

is cross docking het 
ultieme wondermiddel?

INBOUND 
(LEVERANCIERS)

OUTBOUND  
(KLANTEN)

CROSS DOCKING
DISTRIBUTIECENTRUM

Lossen, checken, 
sorteren, laden.

A

B

C

1

VOOR CROSS DOCKING 

NA CROSS DOCKING 

Leveranciers

Klanten

Cross Docking 
Distributiecentrum

2

2. Elimineert crossdocking de dure 
opslag- en orderverzamelactiviteiten 
en versnelt het distributieproces 
richting klanten en winkels.

Leveranciers

Klanten



1. Een van de vanzelfsprekende uitdagingen 
is de inspanning om zo min mogelijk fossiele 
brandstoffen te verbruiken. Behalve dat 
het een gelimiteerde bron is, creëert de 
verbranding van deze grondstoffen uitstoot als 
kooldioxide en andere schadelijke stoffen.
2. De geavanceerde Cat 48V elektrische 
heftrucks, met hefcapaciteiten van 1.3 tot 
2 ton, zijn eenvoudig instelbaar voor een 
laag verbruik. Zij beschikken over andere 
groene kenmerken als onderhoudsvrije 
remmen, sterk regeneratief remmen 
en lange onderhoudsintervallen.

1

2
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➔ hebben invloed op de uiteindelijke lay-out. 
 

Voordelen van de cross 
docking methode
Goed, we hebben nu gezien dat deze blijkbaar 
eenvoudige logistieke activiteit, genaamd 
cross docking, een perfecte organisatie en 
een militaire precisie vereist. Laten we de 
belangrijkste voordelen onder de loep nemen.

De eerste is minder werk in het magazijn. Om 
precies te zijn, het elimineert de noodzaak van 
opslag en orderverzamelen. Er is dus bijgevolg 
ook minder ruimte nodig en het voorraadrisico is 
ook behoorlijk afgenomen.

Een kleiner magazijn betekent ook minder 
personeel en dus lagere personeelskosten. 
Maar de voordelen beperken zich niet alleen tot 
de kosten.  De cross docking activiteit verbetert 
de levertijden, waardoor de klanttevredenheid 
kan toenemen. Tenslotte zorgen de verbeterde 
informatiestromen en moderne ‘track & trace’ 
mogelijkheden ervoor dat de logistiek manager 
een beter overzicht heeft op de status en locatie 
van de goederen in de supply chain.

“Een kleiner magazijn betekent ook 
minder personeel en dus lagere 
personeelskosten. Maar de voordelen 
beperken zich niet alleen tot de kosten.  
De cross docking activiteit verbetert de 
levertijden, waardoor de 
klanttevredenheid kan toenemen.”

Cross docking lijkt ideaal voor goederen met 
een hoge omloopsnelheid, goederen die geen 
verdere handeling behoeven zoals herverpakken 
of kitting en niet-bederfelijke waar. Vooral in 
bedrijfstakken als voedingsmiddelen, medische 
artikelen, detailhandel in het algemeen en 
fashion in het bijzonder, heeft de methode zich 
meer dan bewezen.  

De nadelen
We zagen al dat cross docking een hoge mate 
aan organisatie met veel IT ondersteuning 
behoeft. De kosten hiervoor kunnen 
behoorlijk oplopen, zodat de behaalde 
winsten door de eliminatie van ruimte en 
processen wel eens teniet gedaan zouden 
kunnen worden. Een ander nadeel kan zijn 
dat de partners in de supply chain niet klaar 
zijn om aan de eisen van het leveringsproces  
te voldoen.

Het wordt ook een moeizaam verhaal 
als de omloopsnelheid laag is. Bij dit soort 
omstandigheden zijn een wat rustigere 
werksnelheid en een conventioneel ingericht 
magazijn meer dan voldoende om de klus te 
klaren. Tenslotte vermeldden we al dat indien 
er extra handling activiteiten met inkomende 
goederen moeten verricht, het waarschijnlijk 
geen zin zal hebben om cross docking  
toe te passen.

De vereisten  
aan het materiaal
Men kan rustig opmerken dat het bij cross 
docking op snelheid aankomt en dat deze 

eigenschap ook moet gelden voor alle 
gebruikte installaties en machines. Vanaf het 
moment dat de vrachtwagens komen lossen, 
moeten de goederen zo snel mogelijk door 
het magazijn vervoerd worden. Heftrucks, 
pallettrucks of transportbanden moeten ze zo 
snel mogelijk bij het uitgaande station zien te 
krijgen. Elektrische heftrucks met instelbare 
prestaties, zoals de Cat® EP16-20(C)PN(T) 
serie, kunnen worden aangepast aan de 
zware taak en zijn wendbaar genoeg voor het 
manoeuvreren in de kleine ruimten. Bij korte 
afstanden is het raadzaam om de inzet van 
pallettrucks te overwegen.   

Het ultieme wondermiddel
Welnu, is cross docking dan het tovermiddel 
waarmee we alle problemen in het magazijn 
kunnen oplossen? We bekeken al de globale 
voor- en nadelen van deze activiteit, maar 
de realiteit toont dat we nog tal van andere 
factoren moeten overwegen om te komen 
tot een gefundeerde beslissing om cross 
docking al dan niet te implementeren. 
Immers, iedere organisatie heeft zijn 
eigen doelen en prioriteiten voor wat 
betreft kostenbeheersing, gewenste 
marktaandelen, product assortiment en 
supply chain inrichting. Het loont de moeite 
om collega’s uit het vak te bezoeken en 
met hen te praten over de stappen in een 
beslissingsproces. Of deel uw standpunten 
en behoeften met materials handling experts, 
zoals de Cat Lift Trucks dealer, en laat hen 
uw situatie beoordelen. Veranderingen 
moeten weloverwogen gebeuren, dus neem 
de tijd om zorgvuldig uw mogelijkheden  
te onderzoeken. n
Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

Een stukje historie
Hoewel de populariteit van crossdocking kan 
populariteit pas in de afgelopen vijftien jaar 
een vlucht heeft genomen, is het zeker geen 
nieuwe methode. Al in 1930 werd het gebruikt 
door de Amerikaanse vrachtwagenindustrie 
en later door het Amerikaanse leger. Wall 
Mart was waarschijnlijk een van de eerste retailers om het succesvol 
te introduceren in de eigen supply chain. Dichter bij huis, retailer 
Ahold ontwikkelde rond 1990 een strategie genaamd ‘vandaag 
voor morgen’, om de levertijd aan de verkooppunten aanzienlijk te 
reduceren. Ondanks dat het bedrijf het breedste assortiment op de 
markt wil aanbieden, moest de opslagruimte in de winkels worden 
teruggebracht tot het minimum. Cross docking werd een deel van 
de oplossing. Ze ontwikkelden een aantal variaties op basis van een 
netwerk van nationale en regionale magazijnen. Vandaag de dag is 
Ahold marktleider in Nederland en ook aanwezig in de VS.

Duurzaamheid 

Alvast voor de sceptici onder u: het gaat 
in dit artikel echt om geld besparen, 
niet om meer uit te geven. We gaan 

kijken naar energiebesparingen, materiaal- en 
onderhoudskosten, productiviteit vasthouden 
en hoe uw bedrijf efficienter kan worden 
gerund. Dus zelfs als uw lievelingskleur niet 
groen is, lees dan gerust verder.

Laten we even eerst kijken naar een definitie 
van ‘vriendelijk voor het milieu’. Misschien 
kunnen we beter het begrip ‘duurzaamheid’ 
gebruiken. Die duurzaamheid richt zich op het 
gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en wel op 
een manier die ervoor zorgt dat ze niet opraken. 
Het vermijdt dat we schade berokkenen 
aan het milieu en uiteindelijk aan onze eigen 
levenstandaard. Nu en in de toekomst.

“Die duurzaamheid richt zich op het 
gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en 
wel op een manier die ervoor zorgt dat ze 
niet opraken. Het vermijdt dat we schade 
berokkenen aan het milieu en uiteindelijk 
aan onze eigen levenstandaard. Nu en in 
de toekomst.”

Verlaag het verbruik en 
verminder verontreiniging
Het behoud van ‘s werelds grondstoffen 
(inclusief brandstof) en het voorkomen van 
onnodige vervuiling en andere negatieve 
gevolgen zijn nauw verbonden kwesties als 
we het hebben over de gebruikte machines en 
voertuigen in materials handling.

Een van de vanzelfsprekende uitdagingen 
is de inspanning om zo min mogelijk fossiele 
brandstoffen te verbruiken. Behalve dat het een 
gelimiteerde bron is, creëert de verbranding van 
deze grondstoffen uitstoot als kooldioxide en 
andere schadelijke stoffen. Iedereen zal er nu 
wel van doordrongen zijn dat de opeenhoping 
van kooldioxide en andere ‘broeikasgassen’ 
in onze atmosfeer heeft geleid tot ongunstige 
veranderingen in het klimaat.

Behalve brandstof, verbruikt onze industrie 
grondstoffen in de productieprocessen en de 

‘Groen zijn’ is tegenwoordig zeer modieus 
en het is bovendien iets dat vele klanten 
bij hun leveranciers terug willen zien. 
Toch kan een verscherpte focus op 
duurzaamheid wel degelijk financieel 
anntrekkelijk zijn. 

In deze bijdrage bekijkt Mark Nicholson 
de belangrijkste afwegingen bij de keuze 
voor een milieuvriendelijke heftruck.

daarbij behorende transportbewegingen. Het 
ontstane afval zal vroeg of laat moeten worden 
afgevoerd en wordt het in potentie schadelijk 
voor het milieu.

In deze uitgave van eureka beperken we 
ons tot hoe wij de meest milieuvriendelijke  
heftrucks voor onze magazijnen kunnen 
uitkiezen, maar de gebruikte argumenten 
kunnen net zo goed van toepassing zijn op de 
aanschaf van opslagsystemen of de exploitatie 
van magazijnen in het algemeen.

Kies de juiste energiebron
Een van de eerste keuzen die we moeten maken 
bij de selectie van de juiste heftrucks is die van 
de energiebron. Dit betekent meestal een keuze 
uit diesel, LPG of elektrisch. Milieuvriendelijkheid 
kan nooit het enige criterium zijn, want de 
heftruck moet ook op zijn taak berekend zijn.  
De groenste oplossing hangt dus van de 
applicatie af en kan bijvoorbeeld zelfs een grote 
dieseltruck zijn. 

Veel mensen gaan er automatisch vanuit dat 
de elektrische truck milieuvriendelijker zal zijn 
dan een heftruck met verbrandingsmotor. Dat 
is niet altijd het geval. Het gaat erom hoe de 
elektriciteit opgewekt is. Als het bedrijf in staat is 
om het te betrekken van schonere en duurzame 
bronnen zoals wind of zonne-energie, dan is dat 
natuurlijk bijzonder milieuvriendelijk. 

“Veel mensen gaan er automatisch 
vanuit dat de elektrische truck 
milieuvriendelijker zal zijn dan een 
heftruck met verbrandingsmotor. Dat is 
niet altijd het geval.”

Natuurlijk kent de elektrische truck een aantal 
voordelen. Zij behoeven minder onderhoud 
en verbruiken minder onderdelen dan een 
heftruck met verbrandingsmotor. Vaak 
zijn de prestaties ook instelbaar, waardoor 
energieverbruik prioriteit kan worden gegeven 
en chauffeurs ‘gedwongen’ worden om 
beheerst en veilig hun werk te doen. Vaak 
mogen vanwege regelgevingen heftrucks met 
verbrandingsmotoren niet binnen gebruikt ➔

Duurzaamheid 
loont

Lees het Wikipedia artikel 
over Cross Docking.

3. In 2004 toonden Bartholdi & Gue aan dat 
een rechthoek ideaal is voor distributiecentra 
met 150 laad- en losperrons. Voor DC’s 
met 150-200 perrons heeft een “T”-vorm 
een gunstigere invloed op de kosten. Tot 
slot, DC’s met 200 of meer perrons vormt 
een “X”-vorm de beste oplossing.

3

1. 
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➔  worden, waardoor trucks met een batterij 
– of misschien binnenkort met brandstofcellen 
– de enige optie zijn. 

Ga voor de efficiënte 
energieverbruikers
Als we hebben gekozen voor de energiebron, 
moeten we gaan letten op alle groene informatie 
die de fabrikant kan verschaffen en kiezen 
voor de groenste truck die geschikt is voor uw 
werkzaamheden. Kijk naar verbruik, efficiency, 
recyclebaarheid en andere maatregelen die 
vervuiling of uitstoot reduceren.

De technologische ontwikkelingen bij 
verbrandingsmotoren, zoals de recente 
toepassing van  driewegkatalysatoren bij 
LPG trucks, zorgen voor een steeds lager 
brandstofverbruik. Dat is ook het geval bij de 
elektrische heftrucks door de steeds betere 
elektronica.

“De technologische ontwikkelingen bij 
verbrandingsmotoren, zoals de recente 
toepassing van  driewegkatalysatoren 
bij LPG trucks, zorgen voor een steeds 
lager brandstofverbruik. Dat is ook het 
geval bij de elektrische heftrucks door 
de steeds betere elektronica.”

Hou er ook rekening mee dat sommige 
elektrische heftrucks multi-inzetbaar zijn dankzij 
geavanceerde programmeermogelijkheden. 
Daardoor kan de gebruiker zijn trucks zodanig 
afstellen dat de gewenste balans ontstaat 
tussen prestaties en verbruik. Het betekent ook 
dat bij gewijzigde omstandigheden of inzet de 
truck opnieuw kan worden afgestemd. Het is 
dus niet nodig om de truck te vervangen door 
een nieuwe.

Kijk naar het totale kosten
Brandstof is zeker niet de enige kostenpost 
van een heftruck. Andere doorlopende kosten 
zijn die voor onderhoud en reparaties. Het 
is zowel economisch als milieutechnisch 
verantwoord om niet altijd te kiezen voor 
de goedkoopste heftruck. Een kwalitatief 
hoogwaardige machine gebruikt betrouwbare 
en duurzame componenten en kost minder 
om te onderhouden dan de allergoedkoopste 
heftruck. Bovendien kent een kwalitatief goede 
heftruck weinig stilstand.

Kijk ook eens naar techniek met weinig 
slijtage zoals bij remmen in een oliebad, die 
praktisch onderhoudsvrij zijn. Er is verder 
een uitgebreide keuze aan opties, die helpen 
slijtage of onnodige schades te verminderen. 
Zo hebben bijvoorbeeld sommige trucks 
indicatoren voor (maximaal) hefgewicht of 
masthoogte en  die helpen zo de chauffeurs bij 
het vermijden van ongelukken of schade aan 
goederen of heftruck.

Heftrucks ge- of verbruiken allerlei 
vloeistoffen zoals hydraulische olie of 
koelvloeistoffen. Ook hier kan worden gekeken 
naar besparingen en mogelijkheden om giftig 
afval te reduceren.

Kijk naar de toekomst
Iets anders om mee rekening te houden is de 
mate waarin de componenten van de heftruck 
recyclebaar zijn. Voor de koper maakt dat 
misschien weinig uit qua kosten, maar het 
kost ook niets meer om een heftruck aan te 
schaffen die in ieder geval positief uitstraalt op 
de milieuvriendelijkheid van het bedrijf. 

Fabrikanten als Cat® Lift Trucks bouwen 
heftrucks met onder meer zaken als recycling 
en revisie in het achterhoofd. De doordachte 

constructie zorgt ervoor dat onderdelen die 
slijten makkelijk kunnen worden vervangen. 
Sommige onderdelen behoeven slechts 
een kleine revisie en gaan dan weer vele 
ploegendiensten mee. Het lang inzetbaar 
houden van een heftruck in plaats van ze te 
vervangen is sowieso al een prima groen 
uitgangspunt. Dat kan voor eigen gebruik zijn 
of als de heftruck van eigenaar veranderd; het 
milieu profiteert.

Een duurzame en flexibel inzetbare 
truck levert niet alleen dag in, dag uit een 
betrouwbare prestatie, maar gaat ook lang 
mee. Bovendien kunt u er een betere (inruil)prijs 
voor vragen als u aan vervanging toe bent.

“Het lang inzetbaar houden van een 
heftruck in plaats van ze te vervangen is 
sowieso al een prima groen 
uitgangspunt.”

Wees trots op een groene 
instelling

We hebben gezien dat het mogelijk is om 
te kiezen voor duurzaamheid. Met deze keuze 
kan zowel onmiddellijk geld worden bespaard 
als een goed rendement op de lange termijn 
worden behaald. Er zijn genoeg groene 
keuzemogelijkheden die nauwelijks de prijs 
opdrijven, maar wel fors bijdragen aan een 
beter milieu.

Als milieuvriendelijk handelen is opgenomen 
in uw beleid voor sociale verantwoordelijkheid, 
zorg er dan ook voor dat de medewerkers 
betrokken worden. Het is immers ook goed 
nieuws. Met een deel van de behaalde 
besparingen, kunnen zelfs lokaal goede doelen 
worden ondersteund. Met de publiciteit 
die eruit kan voorkomen wordt uw groene 
imago verder versterkt. De klant van vandaag 
verwacht zelfs een groene instelling van hun 
levernacier. n
Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Doorstaat u de 
vergelijking?

ARBO wetgeving verschilt weliswaar per 
land in Europa, maar gaan vaak uit van 
dezelfde basis zoals het ‘Framework 

Directive on Health and Safety in the Workplace’ 
(1989) zodat er toch veel overeenkomsten zijn 
te ontdekken. Een principe dat door vrijwel 
iedereen wordt onderkend is dat van het melden 
van incidenten op het werk, zodat overheden 
en deze gegevens kunnen analyseren en 
benchmarken.

Het Europees Agentschap voor veiligheid 
en gezondheid op het werk (‘EU-OSHA’) 
verzamelt gegevens van organisaties uit elk 
land. Ze worden samengesteld, geanalyseerd 
en verwerkt in rapportages door Eurostat, 
het statistisch bureau van de Europese 
Gemeenschap. Aangezien elk land zijn eigen 
systemen en criteria  hanteert, kan de informatie 
vaak niet direct een op een worden vergeleken. 
Toch is er voldoende overlap om te komen tot 
bruikbare conclusies.

Als we bijvoorbeeld willen weten hoeveel 
ongelukken er elk jaar in het vrachttransport 

Statistieken over gevaarlijke ongelukken zijn cruciaal bij het 
verbeteren van de veiligheid op de werkplek. Zij helpen bijvoorbeeld 
om inzicht te krijgen in de omvang van een probleem en om 
prioriteiten te stellen. 

Mark Nicholson ontdekt dat het moeilijk is om dergelijke statistieken 
in de intralogistiek te vinden en spreekt met de Freight Transport 
Association over een nieuw benchmarksysteem voor veiligheid.

plaatsvinden, dan moet het mogelijk om een 
Eurostat rapport te vinden met relevante 
cijfers…

In de praktijk blijken dit soort rapporten 
niet altijd voorhanden, zelfs niet op nationaal 
niveau. Als een ongeluk zich voordoet 
bij het wegtransport, zal dit niet altijd in 
eenzelfde categorie worden ingedeeld. 
De overheidsorganen die deze gegevens 
verzamelen zullen de statistieken moeten 
combineren van een aantal bedrijfstakken om 
een volledig beeld te krijgen en zich dus niet 
beperken tot alleen de categorie ‘wegtransport’. 

Bovendien registreren sommige landen, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk, incidenten 
op de weg op een andere manier dan op de 
werkplek, ook al gaat het om incidenten met 
dezelfde voertuigen.

Het resultaat is dat er geen gemakkelijke 
manier is om erachter te komen hoe veilig of 
onveilig onze logistiek is, of om de veiligheid van 
uw bedrijf te vergelijken met een ‘gemiddeld’ 
bedrijf. Het bestuderen van de Eurostat ➔ 

Voor meer  
informatie bezoek  
www.osha.europa.eu.

Klimaatverandering; is het werkelijk?
OK, het is mogelijk om wetenschappers te vinden die niet geloven in de 
recente klimaatveranderingen, maar zo waren er ooit ook wetenschappers 
die geloofden dat de wereld vlak was. In de wetenschappelijke wereld 
van vandaag, zullen er veel meer experts zijn, die aangeven dat de 
klimaatveranderingen een verontrustende werkelijkheid weerspiegelen 
en dat de mens het probleem veroorzaakt. Het reduceren van onze 
zogenaamde ‘carbon footprint’ door het verminderen van het verbruik 
van fossiele brandstof heeft een enorm positief effect op het milieu, maar 
verlaagt  ook onze benzinekosten.
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3. De Cat® GP15-35N LPG heftruck 
beschikt over een schone drieweg 
katalysator met een gesloten circuit. 
Het heeft drie omzettingen als taak; 
van giftige stikstofoxiden naar stikstof 
en zuurstof, van koolmonoxide naar 
kooldioxide en tenslotte koolwaterstoffen 
in kooldioxide en water. Een gesloten 
circuit garandeert te allen tijde de 
optimale mix van lucht en brandstof.

3

In een gulle bui? Als er geld 
is bespaard door het maken 
van duurzame keuzes, 
waarom dan geen donatie 
doen aan een goed doel? 
Laat zien dat u om uw 
omgeving geeft! 

Natuurmonumenten: 
www.natuurmonumenten.nl
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➔  rapporten of de nationale rapporten geven 
slechts een deel van de werkelijkheid weer.

“Het resultaat is dat er geen gemakkelijke 
manier is om erachter te komen hoe veilig 
of onveilig onze logistiek is, of om de 
veiligheid van uw bedrijf te vergelijken 
met een ‘gemiddeld’ bedrijf.”

Een nieuw benchmarking 
systeem
Teneinde het bovenstaande probleem aan te 
pakken, heeft de werkgroep Logistics Safety van 
het Britse Freight Transport Association (FTA) 
een nieuw benchmarksysteem opgezet.

De FTA is een ledenorganisatie en 
vertegenwoordigt het bedrijven die opereren in 
het goederentransport. De werkgroep Logistics 
Safety was samengesteld in 2010 met als doel 
het reduceren van het aantal (fatale en niet-
fatale) werkongevallen en het werkverzuim als 
gevolg daarvan.

Een rijke bron aan kennis en ervaring 
wordt aan de groep toegevoegd door 36 lid-
organisaties, die niet alleen de traditionele 3PL 
bedrijven vertegenwoordigen, maar ook de 
pakket- en expres diensten en eigen vervoerders 
van bijvoorbeeld retail, voedingsmiddelen, 
nutsbedrijven of afval. Belangrijk is dat op 
deze manier allerlei experts op het gebied van 
transport en veiligheid samenkomen en dat 
door de gezamenlijke inspanningen werkelijk 
vooruitgang kan worden geboekt. 

 Op de lange termijn, kan de groep de 
belangrijkste kwesties blootleggen en bijdragen 
aan meer veiligheid door het delen en promoten 
van goede praktijkvoorbeelden waaruit lering 
kan worden getrokken. Daarvoor zijn goede data 
nodig. Of zoals de Director Of Compliance van 
de FTA, Sally Thornley toelicht:

“Onze eerste stap moet het identificeren en 
meten van de problemen zijn. We kunnen geen 
verbeteringen doorvoeren als we geen goed 
begrip van de situatie hebben.  Statistieken 

over veiligheid in de logistiek zijn moeilijk te 
extraheren uit de RIDDOR * cijfers. Sterker, 
incidenten bij het wegtransport zijn zelfs 
niet opgenomen in die gegevens. De enige 
stap vooruit is om onze eigen gegevens  
te verzamelen. 

“De groep koos bewust voor een klein 
aantal kwantificeerbare KPI’s (Kritieke Prestatie 
Indicatoren). We wilden informatie verzamelen 
welke van nut is voor FTA leden en die door 
dezelfde leden gemakkelijk kunnen worden 
gerapporteerd zonder al te veel tijdsverlies. Wij 
waren ervan bewust dat niet iedereen dezelfde 
meetinstrumenten gebruikt, dus we beperkten 
ons tot gegevens die goed vergeleken  
kunnen worden.

“Onze eerste stap moet het identificeren 
en meten van de problemen zijn. We 
kunnen geen verbeteringen doorvoeren 
als we geen goed begrip van de situatie 
hebben.  Statistieken over veiligheid in 
de logistiek zijn moeilijk te extraheren 
uit de RIDDOR* cijfers. Sterker, 
incidenten over het wegtransport zijn 
zelfs niet opgenomen in die gegevens. 
De enige stap vooruit is om onze eigen 
gegevens te verzamelen.” 
Sally Thornley, FTA Director  
of Compliance

“Diegenen die deelnemen krijgen zo 
een indicatie van hun eigen prestaties op 
veiligheidsgebied en bovendien kunnen ze 
dat vergelijken met andere organisaties in  
de bedrijfstak.” 

Bij de aanvang heeft een klein aantal bedrijven 
de gegevens ingevuld op het  eenvoudige 
enquêteformulier, die de FTA in het begin van 
2013 aan haar leden stuurde. Deze gegevens 
blijven altijd anoniem. In de loop der tijd zal 
de dataset toenemen en heeft de groep op 
een gegeven moment voldoende informatie 
om specifieke sectoren binnen de logistiek te 
kunnen benchmarken.

Bestaande gegevens

Een groot probleem bij de openbare rapporten van de Britse 
Health & Safety Executive en eigenlijk ook in andere landen, is 
dat branches erg breed worden gedefinieerd. In de bijgaande 
statistieken is logistiek ondergebracht bij ‘transport & opslag’. Deze 
categorie is zo divers en bevat onder meer ook passagier transport, 
vrachtvervoer en distributiecentra. Als bijvoorbeeld ‘vallen van 
een hoogte’ een gezamenlijk probleem is, dan willen we eigenlijk 
ook weten hoeveel mensen van een vrachtwagen zijn gevallen of 
hoeveel van een heftruck of vanuit een magazijnstelling. 

Het is ook mogelijk dat veel incidenten in het vrachtverkeer worden 
gemeld in andere categorieën. Voorbeeld: als een bouwvakker 
gewond raakt door een steen die uit een vrachtwagen valt, is dat 
dan een incident in de bouwsector of in de transportsector?

Echter, de laatste gegevens die zijn gepubliceerd op de HSE web site geven ons 
interessante inzichten in hoe onze sector scoort ten opzichte van anderen en wat de 
grootste risico’s zijn.

Zij tonen aan dat ongeveer twee-derde van fatale ongelukken – in alle bedrijfstakken 
– worden veroorzaakt door: vallen van hoogten, geraakt worden door een vallend 
of bewegend object, bekneld raken bij een omvallend object en aanrijdingen. In de 
logistiek zullen vooral de vallen, de vallende objecten en de aanrijdingen voorkomen.

Als we kijken naar de oorzaken van de niet-fatale ongevallen, dan zien we 
‘verwondingen door handling’ bovenaan. Ook deze categorie past wederom uitstekend 
bij de logistiek.

De statistieken van de HSE laten zien dat ‘werk gerelateerd transport’ verantwoordelijk 
is voor 26% van de fatale ongevallen. Maar dit is een veel te brede beschrijving, want 
het behelst heftrucks, automobielen en andere transportmiddelen en vrachtvervoer.

Voor wat betreft dit soort incidenten, zien we dat transport en opslag de meest 
risicovolle bedrijfstak is. De jaarlijkse cijfers tonen 2,3 fatale ongelukken, 40,3 zware 
verwondingen en 139,9 gewonden per 100.000 werknemers.

Vervolgens blijken waterwinning en afvalverwerking de twee volgende slecht 
scorende sectoren in deze risicotabel. Deze twee industrieën hebben gemiddeld meer 
dan 3 maal zoveel gemelde verwondingen dan elke andere bedrijfstak.

Als we de totale aantallen jaarlijkse gewonden vergelijken voor elke bedrijfstak, zien 
we dat ‘transport en opslag’ het hoogst scoort bij uitglijden, struikelen en vallen (486 
maal per 100.000 werknemers), de op een na hoogste voor de ‘verwondingen door 
handling’ (417 per 100.000) en  een derde plek bij auto-gerelateerde verwondingen 
(46,3 per 100.000).

Om globaal aan te geven hoezeer statistieken per land verschillen, hoeven we alleen 
maar naar  de meest recente cijfers van Eurostat te kijken. We zien bijvoorbeeld een 
jaarlijks cijfer van 0,59 doden per 100.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk 
(in alle sectoren, niet alleen logistiek) en vergelijkbare aantallen voor Nederland en 
Duitsland. De bijbehorende scores voor andere landen zijn 1,73 voor Italië, 2,04 voor 
Spanje en 2,07 voor Frankrijk.

Kritieke  
prestatie indicatoren
De ernst van een incident op het bedrijfsterrein 
wordt anders gecategoriseerd dan een  incident 
op de weg, althans in het Verenigd Koninkrijk. In 
alle gevallen wordt het aantal verkeersdoden en 
gewonden geteld; het maakt niet uit of het gaat 
om medewerkers, bezoekers of burgers.

Voor incidenten op het bedrijfsterrein, worden 
de volgende categorieën gehanteerd: 
1. Fataal 
2. *RIDDOR (ernstig genoeg om nationaal 
gemeld te worden) 
3. Verspilde tijd (geen gewonden, maar wel 
verstoring of vertraging van het werk) 
Voor de incidenten op de weg zijn dit de 
categorieën: 
1. Fataal 
2. Gewond (niet fataal) 
3. Alleen schade (geen gewonden)

In de benchmark gegevens, worden de 
incidenten op de weg aangeduid met een factor 
‘per 1.000 werknemers’. 

Voor de ongevallen op de weg wordt de 
risicofactor niet bepaald door het aantal 
werknemers maar veelal door het aantal 
afgelegde kilometers. Bij korte ritten hanteert 
men ook wel het aantal voertuigen. De 
data worden dus weergegeven als in aantal 
incidenten per miljoen mijlen (1,6 miljoen 
kilometer) en per 1.000 voertuigen.

  
En nu?
Sally Thornley van de FTA vertelt:” De 
deelnemende bedrijven zijn in staat om, na 
ontvangst van grafieken en tabellen met hun 
eigen KPI resultaten en die van de bedrijfstak 
als geheel, te kijken waar ze staan. Zij zien waar 
ze goed in zijn en waar zij verbeteringen moeten 
aanbrengen.
“De werkgroep Logistics Safety van de FTA zal 
de gegevens gebruiken om de eigen activiteiten 
richting te geven. Ze richten zich dan op de 
grootste risico’s en kijken naar methoden en 
instrumenten die positief situaties kunnen 
ombuigen. Zij blijven actief de discussies voeden 
die gaande zijn tussen veiligheidsinspecteurs 
en onze bedrijfstak zodat er gefundeerde 
beslissingen kunnen worden genomen.

“De deelnemende bedrijven zijn in staat 
om, na ontvangst van grafieken en 
tabellen met hun eigen KPI resultaten en 
die van de bedrijfstak als geheel,  
te kijken waar ze staan. ” 
Sally Thornley, FTA Director  
of Compliance

“In een tijd van beperkt overheidsingrijpen 
zou deze bedrijfstak moeten worden toegejuicht 
voor de aanpak van de eigen problemen en 
het bevorderen van goede praktijken. Een 
belangrijke stap is het meten van de prestaties 
op een brancheniveau. Zoals alle goede 
managers weten; dat wat je niet kunt meten, is 
niet te managen. “ n
Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
*In het Verenigd Koninkrijk, moeten ongevallen worden 
gemeld volgens de ”Reporting of Injuries, Diseases and 
Dangerous Occurrences Regulations 1995” (RIDDOR).

1. De gegevens die de deelnemende 
leden verzamelen voor de FTA 
benchmarking onderzoek.
2. In het Verenigd Koninkrijk worden (fatale) 
ongelukken en verwondingen geregistreerd, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen werknemers, bezoekers of burgers.

Voor meer informatie 
bezoek www.fta.co.uk.
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VEilighEiDsMEtiNg:    

BENODigDE gEgEVENs

Aantal ongelukken op eigen bedrijfsterreinen:

Aantal ongelukken op de weg:

Fataal *RIDDOR Verspilde tijd

Fataal Verwondingen Alleen schade

VEilighEiDsMEtiNg:    

BENODigDE gEgEVENs

Naam organisatie

Naam contact

E-mail

Hoofdactiviteit

Aantal medewerkers in de logistiek

Aantallen voertuigen voor vrachtvervoer

Aantal mijlen/km

2

Bekijk de cijfers  
per bedrijfstak in  
Groot-Brittannië:  
www.hse.gov.uk.
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