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Een enkele keer verschijnen ze in de pers, maar heel vaak
ook niet: schandalen waarbij bedrijven kunstmatig hun ad-
ministratieve voorraad opkrikken, terwijl de werkelijke
voorraad bewust laag wordt gehouden. Door op deze manier
extra vermogen te creëren, dat er in werkelijkheid helemaal
niet bestaat, proberen de bedrijven hun jaarcijfers wat op te
opvijzelen. Om dit soort misstanden te voorkomen, is het
noodzakelijk om eens per jaar of misschien eens per twee
jaar te controleren of de administratieve voorraad in over-
eenstemming is met de fysieke voorraad in het magazijn.
Daarnaast kan ook omwille van de leverbetrouwbaarheid
geen kwaad om af en toe de voorraad te tellen. Stel je voor
dat je net een order hebt geaccepteerd, omdat het warehou-
se management systeem (WMS) aangeeft dat er genoeg op
voorraad ligt, maar dat in werkelijkheid de stellingen leeg
blijken te zijn. Leg dat maar eens uit aan de klant.

In veel magazijnen is het nog steeds gebruike-
lijk om één of meerdere keren per jaar de boel
plat te leggen en gedurende één of twee dagen
de totale voorraad te tellen. Deze activiteit
wordt ook wel aangeduid met de term ‘fysical
counting’. Heel wat bedrijven zullen vanwege
de jaarwisseling net zo’n grootscheepse oefe-
ning achter de rug hebben. Schoen en kleding-
fabrikant Timberland, dat zijn Europees distri-
butiecentrum in Enschede heeft, deed het tot
enkele jaren geleden niet anders. “Eén of twee

keer per jaar werd alles bevroren en
werd tijdens het weekend elk arti-
kel in het magazijn geteld”, vertelt
Harold Heutink. “We begonnen
dan op vrijdagavond en werkten
het hele weekend door, met even-
tueel een uitloop op maandag.
Onze medewerkers werden dan
met briefjes naar een bepaalde lo-
catie gestuurd om de artikelen daar
te tellen. Als een medewerker klaar
was, werd een tweede controleur
naar dezelfde locatie gestuurd.
Stemden deze twee tellingen niet
met elkaar overeen, stuurden we
nog een derde controleur op pad.”
Sinds vierenhalf jaar gebruikt
Timberland het WMS-pakket PkMS
van Manhattan Associates. Met on-
dersteuning van dat pakket wordt
niet langer de methode fysical
counting, maar ‘cyclecounting’
toegepast. De artikelen worden
niet eens per jaar allemaal tegelijk
geteld, maar beetje bij beetje gedu-
rende het hele jaar. Het WMS houdt
nauwkeurig bij wat al wel en wat
nog niet is geteld. Heutink licht dit
graag toe: “Ons magazijn telt vier hallen met rijen ‘carton-
racks’. Wij kunnen zelf bepalen welke rij op welk moment
wordt geteld. De rij die aan de beurt is, wordt dan in het
WMS afgesloten. In het pick-gebied, dat bestaat uit zeven
zones, genereert PkMS zelf cyclecountopdrachten als er
voorraadverschillen worden geconstateerd. We hoeven dus
niet meer het hele magazijn stil te leggen, maar kunnen ge-
woon tijdens de dagelijkse gang van zaken tellen.”

VOORRAADVERSCHILLEN
Het voordeel van een WMS-pakket als PkMS is dat elke
cyclecount direct wordt vastgelegd, zodat ook later de resul-
taten nog zijn op te vragen. Daarnaast wordt het systeem
ook gebruikt voor het achterhalen van de oorzaak van voor-
raadverschillen. Indien blijkt dat de administratieve voor-
raad niet klopt met de fysieke voorraad, kijken Heutink en
zijn medewerkers of bij de goederenbewegingen in het ver-
leden misschien iets vreemds is gebeurt. Als de fysieke voor-
raad bijvoorbeeld lager is dan in de boeken staat, kan de oor-
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Betrouwbare cijfers over de hoogte van de

voorraad zijn niet alleen noodzakelijk om de

juiste waarde in de financiële boeken te krij-

gen, ze voorkomen ook misgrijpen. Het ma-

gazijn één of twee keer per jaar platleggen

om alle artikelen te tellen, is echter niet meer

nodig. Software en statistiek helpen het tel-

werk binnen de perken te houden.

Marcel te Lindert

WMS-pakketten bieden beperkte ondersteuning voor cyclecounting
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