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verpakkenkostenzet w 
door Theo Egberts 

---- - - - - .- _ _  __  -- - _ _ __ --- - -_ _  
DELFT -Na een ingrijpenae verpakkings-re- teriaal en vermindert het opslagvolume mec 
organisatie halveert Enraf Nonius, fabrikant 20 procent. De uitleverbetrouwbaarheid gaat 
van fijnmechanische en elektronische instru- met sprongen vooruit en de doorlooptijd 
menten, het totale aantal verpakkingsleve- wordt teruggebracht van 10 naar twee dagen.
ranciers. Het bedrijf schaaft tevens tien pro- De transportschade aan de vaak dure appara-
cent af van de besteding aan verpakkingsma- tuurzakt vanprocentennaar promillen. 

,,Verpakken, zeg ik vaak, is 
geen sluitpost. Het is een we-
tenschappelijk te benaderen 
logistiek element waarmee al 
bij ontwerp van het te verpak-
ken produkt rekening moet 
worden gehouden", aldus Hes-
sel Visser thans docent logis-
tiek aan de Hogere Technische 
School Dordrecht. 

visser werd door Enraf No-
nius in 1986als logistiek mana-
ger binnengehaald, een perio-
de waarin van een vlekkeloze 
goederenstroom bij de Delftse 
onderneming geen sprakewas. 
Het bedrijfsresultaat was niet 
meer zo gunstig als voorheen 
en deactiviteitenveranderden. 
De opkomende export ver-
sterkte de vraag naar kortere 
levertijden. Het verpakken
speelde hierin een belangrijke
rol. 

Geenrode draad 
Visser: ,,Ondanks de inspan-
ningen van een stafafdeling 
ontbrak er een logistiek beleid. 
Er was geen sprake van een ro-
de draad in de goederen-en be-
stelstromen. Met name wat be-
treft het verpakken van het ge-
reed produkt. Het was duide-
lijk dat er iets moest gebeuren. 
Pas nadat ze alles hadden uit-
gerekend, werd het in praktijk
gebracht." 

Hessel Visser:,,Logistiek is 
een grote legpuzzel. Verpak-
ken is daarin bepalend voor 
de stukjes u i t  het materials 
management en die v a n  de 
fysieke distributie" (Foto:
Marius Klabhers' 



doorliep opleidingen bij Topa
inVoorhouten werkte zich vol-
ledigin dematerie in. 

Wim Wuijster, verpak-
kingsdeskundige bij Enraf 
Nonius: ,,Snelheid in  het ver-
pakken en optimale bescher-
ming. Een combinatie van 
snel leverbare standaard 
verpakkingsmaterialen en 
uitgekiende schuimstuk-
ken." Enraf-Nonius is opge-
splitst in  vijf werkmaat-
schappijen. Het bedrijf 
maakt medische, industriële 
en wetenschappelijke fijn-
mechanische instrumenten 
en is op elk gan. de marktge-
bieden marktleider (Foto: 

Hijvertelt dat er een analyse
is gemaakt van alie kosten die 
,het verpakken met zich mee-
bracht. De conclusie was dat 
het inkooppakket aan verpak-
kingsmateriaal ruim f 1,5 mil-
joen bedroeg. Hier kwam bij
dat er regelmatig schades op-
traden als gevolg van een on-
toereikende verpakking van 
devaak kwetsbare produkten. 

Een andere conclusie uit het 
onderzoek was de noodzaak 
van een verpakkingsdeskun-
dige. Deze werd gevonden in 
de persoon van Wim Wuijster, 
reeds jaren werkzaam in het 
bedrijf en als fijnmechanicuk 
op de hoogte van alle ontwerp-
en constructiefacetten. Hij 

Inventarisatie 
,,We stelden 611.9 tot doel om 
het bedrag van f 1.5 milioen 
met 10 procent terug te bren-
gen. Evenals een verbetering 
van de bestellin~en het ver-
bruik van ~erpakkiagañate-
rialen eneenverhogingvan de 
kwaliteit vari de verpak-
king'', aldus WiaWui'jster. 

Om te bekijken hoe dit kon 
worden gerealiseerd, werd ge-
3nventariseerd welke materia-
len er eigenlijk werden ge-
bruikt en hoe de kwaìiteits-
eisen waren dmschreven. Dit 
onderzoek bracht aan het licht 
dat 10 procent vai?de leveran-
ciers meer dan '770 procent van 
het pakket voor hun rekening 
namen. In het pakket slokten 
de 250 verschillende formaten 
kartonnen dozen, die van acht 
leveranciers werden betrok-
ken, het grootstevermogen op, 

Sluittape werd in uitexnlo-
pende hoeveelheben b$j leve-
ranciers besteldi%,en-va?iom-
snoeringsba~denw@en ver-
schillende types in omloopdie 
met vier soorten sluitzegels
werdenbevestigd. 

Van eenheid in golfkarton-
eisen was ook geen sprake.Het 
stafbureau had destuds 14 
kwaliteiten gekozen waarvan 
erhaast geenenkelein het stan-
daardpakket van de leveran-
cierspaste. Een durekeuzemet 
langelevertijden. 

Ontkoppelpunt 
De oplossingvooralleswas een 
verregaande vorm van stan-
daardisatie, vertellen Visser en 
Wuijster eenstemmig. Minder 
leveranciers, minder verschil-
lende verpakkingsmaterialen 
en economische bestelgroot-
tes. ,,We zijn gaan praten met 
de grootste leveranciers of zij
misschien ook andere leverin-
gen voor hu&rekeni.ng!kond
nemen",vult Wuijstèr aan. p"l 



q .&e6 @&itàát. g& ,cpyma ditT 
v#f tapes; V &&fi+ee.iThfMeuv'' 
vriendelijke- overbleef even- 
als een soort omsnoerin&-
band. Het aantal dozen w& 
aermjnderd m@t 70 stuks en 
V O @ ~de normst-eUIng van de 
kwali3lt w e ~ d  uitgegaan van 
de$D'I'N55468.Di%lei'dde tot een 
keuze van 7soa~ten'g01fkarton~
'twee enkele en vijf dubbele 
golven. Deze worden nu door 
drie leverande~s aangev6el.d. 
Dgl uitslag van de dozen is hier 
en daar licht veranderd, zodat 
een maximaal renclement uit 
de golfkartonnen platen wordt 
gehaald. 

,,Des-mrten en &aten zijn te-
venszo gekozen d ~ t  ze bijna al-
le op voorr'aad liggen bij de toe- 
lgverancier", vertelt Hessel 
Visser. ,,Hierdoor ljgt het Iskan- 
torderontkopp&*ijwnt ,bij 
&n." 


Fysieke distfibutie 
Boor:deverzendingmdegas-
d~xenis Mraf Modus afge- 
stapt wan vwenhauten kfsten 
en kratten die, vooTai'~fn van 
klampen, m m w e r d e n  ge- 
spijkerd. In plaak daarvan i6 
een standaard en veeL goedko- 
per spsteem (ruim 30 procmtl
antwikkeld gehaseqd o@ een 
pallet en een amkaMhgi@p'ge=
bouwd uit w a t e m t  .houten 
plaat~ateriaal 02 gaIsTkar-
ton. Evenals het goi&ar60n
wordt hetplaatm-akriztai plwo 
opgeslage&. Dat ge& %en 
ruimtwinst (tot.80 procent ìan 
opzichte van de It'16kn die ~ p -  
gezet werden opgeslagen. op
deze wijze worden verpaltkb- 
gen gereaïisead van 3, x 2 x 1 
meter. , .  

' De platéiô. %rd&n niet ge- 

sgjjkerd, mam razendsnel ge-

schroefd. Hiervoor ~ ì j nk1ektr;-

mhe schroevendraaiers aange- 

scbf t  met peri magazijn-voor

een paarhondad schroeven. 


Vaker gebruiken 
Dók aé. kartonnen verpakkil-@ 
word?op de paUet gescb0efd. 
Q-a bet 'dom het k&an3Web 
ken' v* be:schr,&evm&'&cisr-

wstigd, RE 'b@ies$Q$ia 
ten &n dan ahin h&&m~%~-;.
niusspr~iìukt .geredissrei.d. , ,Wiu Wuìjs$e~. ge&$. h , í ~ ~ ~ r ~ &  
acìvirrzen aan' de a.onC3rvikk22- 
lingsaMeiin;$. De, allet,wordt 
iirér %t&eiim egbmLtî ais einab. 

' 

t.?r~akkíitxg~$i&&Tn&oril~ntai

/' 

k~meh,-w~rdbautom~isdh ge w m  de pM- 'mefvuiit.een deze'Eil dea~Friiillinternmetalen plaa* aangebrtmht, portmiddel ea :W8 op gijnDe magnetische kop van de pJaat%q~:t;otih@@tmí-~tschr~ef~achìnehoudt~d~ze van in-op
zijn plaats. ,,Dank24 het 
schiioeven is een tuSsentij-&e 
contraie go$-mogelik, ver-
telt Wuaster. ,,De Iristen WW-
den njet g ~ ~ l o o p t ~  maar even 
sn6ï weer losges~krr~efd.' De 
vespc$cking is daardoor ook 
meermalin Oe gebruiken." 

Vast up pallet 
In de nieuw ontwiMEeLd_e: ver- 
pakking; wordt soms het pro- 
d ~ k tzeg ook op de pillet be-

sW1atí~bfjdaHa~t. .  
Omdat Wbijs'ter.&le asbec-

&n van hetrerpakken heeft b e  
-keken, zijn nieuwe mult.ifun+ 

tioneie schuimstukken om-
Pveeld die tudens de opslag 
minder ruimte innemen en die 
aan de beschermingsn@rmen3 
yoldoen. Deze kunststof b@-
&T- en hoekstwen word& 
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