
Dat stelt Maurits Nederend, account-
manager van Vanas, specialist op 
het gebied van intralogistieke 

oplossingen in magazijnen. Vanas werkt 
met vijf business units: 1) klassieke 
magazijninrichting zoals palletstellingen, 
2) dynamische opslag waaronder verticale 
plateauliften en paternosters, 3) material 
handling zoals automatische rollenbanen, 
4) vendingmachines voor gecontroleerde 
uitgifte van goederen, 5) en software, die 
in eigen huis wordt geschreven. Kortom: 
alle producten en diensten binnen de vier 
muren van een magazijn.

Snelle groei
Nederend: “Juist in een tijd waarin de 
vraag toeneemt, mede als gevolg van de 

De vierkantemeterprijs van warehouses in Nederland blijft maar 
stijgen. Efficiënt gebruik van meters en hoogte in magazijnen 
wordt steeds belangrijker. Door analyse en inrichting kunnen 
loopafstanden tot wel vijftig procent worden gereduceerd.

gestegen e-commerce, is de groei binnen 
de bestaande muren een uitdaging.” 
Nieuwbouw is volgens Nederend een 
optie, maar de vierkantemeterprijs van 
nieuwe warehouses is hoog en verhuizen 
neemt tijd in beslag. “In de bestaande 
magazijnen is vaak nog veel mogelijk, bij-
voorbeeld door de hoogte te benutten en 
door het magazijn efficiënter in te rich-
ten. Wij gaan steeds eerst een audit doen 
van het bestaande magazijn. We bekijken 
en analyseren de huidige werking, locatie, 
prestaties en cijfers. We bespreken met 
de klant de pijnpunten en de toekomstvi-
sie van het bedrijf. Daarna gaan we aan 
de slag om een oplossing uit te werken. 
Deze is meestal een mix van onze ver-
schillende productgroepen.”

Kortere looptijden
De presentatie van Nederend tijdens 
Warehouse Totaal Live draagt de titel 
‘Meer efficiency, hogere productiviteit; de 
winst van kortere looptijden’. Nederend: 
“Wij gaan in op de impact van loopafstan-
den in magazijnen, en hoe je verplaatsin-
gen zoveel mogelijk kunt vermijden. Uit 
onderzoek blijkt dat magazijnmedewer-
kers tot wel vijftig procent van hun tijd 
bezig zijn met lopen van en naar produc-
ten.” 

Welzijn medewerker cruciaal
Door loopafstanden te minimaliseren, kun 
je de efficiency van medewerkers verbete-
ren, meent Nederend: “Vergeet niet dat 
langere loopafstanden invloed hebben op 
het mentale en fysieke welzijn van de 
medewerker. Daarnaast kun je met wat 
aanpassingen ergonomischer werken. Het 
doel van mijn presentatie is bewustwor-
ding creëren bij warehousemanagers, 
zodat ze een vernieuwende kijk krijgen op 
hun logistieke organisatie.”

Vanas: ‘Efficiency in tijd en ruimte 
vraagt om doordachte oplossingen’
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