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Samenvoegen centrale 
magazijnen

“Een fusieziekenhuis had deze wens, vroeg H2W Partners

om hulp en voerde het met veel succes uit”

De context
Een gerenommeerd topklinisch ziekenhuis in het zuiden van Nederland was onlangs gefuseerd en bezig met 

lateralisatie van zorg- en ondersteunende processen. Binnen het Facilitair Bedrijf was er de wens om de centrale 

magazijnen op de verschillende locaties samen te voegen, de service naar klanten verder te verbeteren en tegelijk de 

integrale kosten te verlagen.



Hapklare brokken

Met bovengenoemde doelstellingen lag de lat best hoog. Wie wil zoiets nou niet, maar is dit wel te realiseren? Bij een dergelijk 

project komt veel kijken en dit vergt een goede en gestructureerde aanpak op allerlei onderdelen.   

Om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te beoordelen en te managen, hebben we in goed overleg besloten om het project in 

twee stukken te verdelen:

 

 1. Eerst een business case opstellen om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van de doelen, het nieuwe logistieke  

  concept dat ervoor nodig is, de stappen die genomen moeten worden, de organisatieverandering die erbij komt kijken  

  en een kosten & baten analyse;

 2. Na een positief besluit op de business case-uitkomsten een implementatieplan op te stellen om de uitvoering verder  

  te organiseren en aan te vliegen.

Van een wens naar een plan

Tijdens de analyse fase zoomen we eerst in op de huidige situatie. Daarbij is het nodig om de verschillende processen 

goed te onderscheiden. Zo is het ‘klantproces’ anders dan het ‘magazijnproces’. Naast een procesanalyse zoeken we 

naar kwantitatieve data die iets zeggen over de effectiviteit en efficiëntie en die de noodzakelijke stuurinformatie opleveren.  

Dit kan zijn op het gebied van het proces, het fysieke magazijn, personeel en (transport-) hulpmiddelen. Door processen en 

cijfers te combineren ontstaat een totaalplaatje van de huidige situatie. 



Uit de analyse kwamen interessante bevindingen naar boven die aangrijpingspunten boden om de gestelde doelen te 

kunnen realiseren:

• Grote overlap aan leveranciers, maar beperkte overlap op assortimenten;

• Verschil in prestaties tussen de locaties:

 o Ruimte / artikel ratio;

 o Pickregels / fte ratio;

 o etc.

• Gemiddelde voorraad die (ver) boven de gewenste 3 weken lag;

• Beperkte focus op winkeldochters en backorders;

• Diverse goederenstromen werden maar weinig gecombineerd afgeleverd (groepage);

• Ontbreken van een uniform magazijnsysteem en beperkt gebruiken van kpi’s;

• Geen ‘spoorboekje’ voor het interne transport; 

• Verantwoordelijkheden waren niet altijd duidelijk benoemd en belegd.

Gap-analyse

We hebben het ineenschuiven van de twee centrale magazijnen gesimuleerd voor zowel de niet-steriele- als de steriele 

magazijnen, om te onderzoeken welke nieuwe situatie dat zou opleveren. We maken graag gebruik van visualisatie om het voor 

alle betrokkenen makkelijk leesbaar te maken, één plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden. 



We kwamen voor de nieuwe situatie tot de volgende conclusies:

 • De in- en uitgaande goederenstromen kruisen elkaar fysiek, iets wat bij de samenvoeging tot een 

  onwerkbare situatie gaat leiden;

 • De huidige opslagcapaciteit is niet toereikend om een ineenschuiven van beide assortimenten één op één 

  mogelijk te maken;

 • Er is onvoldoende ruimte beschikbaar om na een samenvoeging alle (transport-) hulpmiddelen te stallen. 

Lean Six Sigma

Het gebruik van Lean Six Sigma methodieken zit verweven in onze standaard aanpak. Wanneer je naar oplossingen gaat 

zoeken komt deze filosofie enorm van pas. De combinatie van harde data, elimineren van verspillingen en gebruik maken 

van de creativiteit en het potentieel van de werkvloer, is enorm krachtig en leidde tot vele verbetervoorstellen en oplossingen:

• Creëer een aparte opstel en verzendruimte; 

• Bijplaatsen stellingen mogelijk door een nieuwe indeling;

• Verplaatsen trays van steriel naar niet-steriel;

• Verlagen van voorraadniveaus;

• Een aantal artikelgroepen ‘door to door’ laten leveren.



Implementatie

Een belangrijke reden om een plan wel of niet uit te gaan voeren is de kosten & baten analyse. Door de gedetailleerde 

uitwerking van de nieuwe gewenste situatie kon de vergelijking gemaakt  worden. 

De conclusie was verrassend, de investering kon al binnen 1 jaar terugverdiend worden. 

Na het akkoord op de business case koos het management er bewust voor om de implementatie uit te voeren met de 

betrokkenheid van het personeel van beide locaties. Het doel was om naast een samenvoeging ook een integratieproces  

te starten waar medewerkers elkaar leerden kennen en zich ‘eigenaar’ zouden gaan voelen van de nieuwe werkomgeving. 

Deze aanpak is succesvol gebleken en heeft (na 3 maanden operationeel) tot het volgende eindresultaten geleid:

 • Werken in (verbeter-) teams rondom processen: inslag, opslag en uitslag;

 • Een visueel en stabiel leverschema, afgestemd met interne klanten met een zo groot mogelijke bundeling 

  van goederenstromen;

 • Een reductie van 20% FTE bezetting; 

 • Meer dan 20% reductie van de voorraadwaarde in Euro’s;

 • Data driven aansturing en monitoring van processen m.b.v. kpi’s en visual management door de teams.
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