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Voor een chauffeur is een dashboard cruciaal. De kilometer-
teller en dagteller vertellen hem of hij zijn planning voor die
dag haalt. De brandstofmeter waarschuwt hem als het tijd is
voor een dosis nieuwe energie. Wanneer de motor zich te
lang over de toeren werkt, gaat de temperatuurindicator
branden. En als het oliekannetje oplicht omdat het smeer-
middel opraakt, dreigt de boel vast te lopen.
In het besturen van een auto en het aansturen van een ma-
gazijn zitten grote overeenkomsten. In beide gevallen is in-
formatie over het te besturen voorwerp of proces onont-
beerlijk. Een warehouse manager die niet de productiviteit
van zijn medewerkers meet, weet niet hoeveel pallets en do-
zen hij met de huidige bezetting nog meer kan verstouwen.
Een magazijn waarin niet het aantal pickfouten wordt gere-
gistreerd, zal nooit foutloos werken.

KNELPUNTEN 
Allereerst is managementinformatie nodig om de prestaties
in het eigen magazijn te meten. Dat is best lastig, weet advi-
seur René van den Elsen van IPL Consultants. “In de pro-
ductie is het makkelijker. Daar is eenvoudig te meten hoe-
veel producten Jan in elkaar heeft gezet en hoeveel Piet er
op een dag doet. In het magazijn is dat wat ingewikkelder.”
Het meten van prestaties is echter wel een voorwaarde om
processen te kunnen verbeteren. Door de prestaties met
vooraf opgestelde doelen of eventueel met die van andere
magazijnen te vergelijken (benchmarking), komen knel-
punten in het magazijn aan het licht. Ook kan de verkregen
informatie helpen om investeringen te onderbouwen. “Als
uit de cijfers blijkt dat er ruimtegebrek is in het magazijn,
kan dat helpen om de directie te overtuigen van de nood-
zaak voor uitbreiding”, zegt adviseur Jeroen van den Berg
van Jeroen van den Berg Consulting.
Managementinformatie is ook van belang voor de doorbe-
lasting van activiteiten aan klanten. Door nauwkeurig te re-
gistreren welke activiteiten voor welke klanten zijn uitge-
voerd, kunnen gedetailleerde facturen worden verstuurd.
“Een groot deel van de magazijnen heeft te maken met
meerdere goedereneigenaren. Dat geldt niet alleen voor lo-
gistiek dienstverleners, maar ook voor handels- en produc-
tiebedrijven met meerdere bv’s”, weet Van den Elsen.
Voor logistiek dienstverleners is managementinformatie
ook om een andere reden van essentieel belang. “Over de
prestaties en de doelstellingen zijn immers afspraken ge-
maakt met de opdrachtgevers”, zegt Van den Berg.

PRESTATIE-INDICATOREN
Meestal wordt managementinformatie gepresenteerd in de
vorm van prestatie-indicatoren oftewel ‘key performance
indicators’ (KPI’s). Van den Berg heeft er twaalf gedefinieerd,
waarmee volgens hem het hele proces kan worden aange-
stuurd. Van die twaalf zijn er vier voor inslag, vier voor op-
slag en vier voor uitslag. Voor elk van deze drie categorieën
zijn er twee om de productiviteit en twee om de kwaliteit te
meten. 
Bij het opstellen van KPI’s is het belangrijk om het hele pro-
ces te meten. Als er slechts twee of drie KPI’s zijn gedefi-
nieerd, bestaat het gevaar dat alles word gefocust op deze
activiteiten en andere zaken uit het oog worden verloren.
Daarnaast moeten KPI’s een zuiver beeld geven. De produc-

tiviteit van een orderpicker kan bijvoorbeeld worden uitge-
drukt in het aantal orderregels per man. Als op het ene mo-
ment een orderregel bestaat uit één doosje en even later uit
zes pallets of 83 doosjes, kan deze KPI een vertekend beeld
geven. “Daarom is het belangrijk om normtijden aan alle ac-
tiviteiten te hangen en de prestaties ten opzichte van die
normtijden te meten. Daarmee voorkom je discussies met
medewerkers”, heeft Van den Berg ervaren.
Een andere voorwaarde is dat KPI’s onafhankelijk van elkaar
moeten zijn. Alleen dan kun je duidelijk oorzaak en gevolg
onderscheiden. Van den Berg: “Onafhankelijkheid is na-
tuurlijk niet helemaal te realiseren. Als de goederenont-
vangst slecht is, gaat het met de uitgaande stromen vaak ook
niet goed.” 
Ook Van den Elsen benadrukt het belang van goede KPI’s.
Over omloopsnelheid bijvoorbeeld bestaat nog wel eens
discussie. “Er zijn bedrijven die hun omloopsnelheid tot het
belachelijke hebben opgevoerd. Wat ze niet zien is dat de
handelingkosten daardoor torenhoog kunnen oplopen.”

EXPERTISE UITBREIDEN
De behoefte aan managementinformatie verschilt per be-
drijf. Bij logistiek dienstverlener Hellmann Worldwide Lo-
gistics in Rotterdam is die behoefte beperkt. In het 12.500
vierkante meter grote magazijn liggen goederen van enkele
tientallen klanten. Op de eerste dag van de maand draait
Hellmann een overzicht van de voorraden uit. “Op basis
daarvan berekenen we dan hoeveel ton erin en eruit is ge-
gaan. Dat doen we op basis van gewicht, niet per pallet.
Soms komt het er namelijk op pallets in en gaat het er in do-
zen weer uit”, vertelt Marcel Delmee van Hellmann. De pro-
ductiviteit van de twaalf medewerkers wordt niet gemeten.
“Wij hadden in eerste instantie andere prioriteiten. Gezien
de relatief kleine groep, aangestuurd door twee voorman-
nen, waren de prestaties van iedereen goed te overzien en
onder controle. Nu gaan we echter ook dit inzichtelijk ma-
ken met het doel om tot nog betere prestaties te komen en
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