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CASE : 

Hoe een simulatiemodel 
de interne distributielogistiek 

van de nieuwe campus AZ Groeninge
optimaliseert.



Optimisation through 

Simulation

AZ Groeninge : 
Lieven Deproost : Logistiek Manager – presentatie

Logflow : 
Anneleen Vereecke : Logistics consulting – presentatie

Talumis :
Dirk-Jan Moens : Eigenaar – expert simulatie software
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Projectgroep

AZ Groeninge : klant  
• project verantwoordelijke
• project medewerkers

Logflow : project leiding
• project opvolging
• project bewaking
• centraal aanspreekpunt

Talumis :
• specialist Flexsim software
• model bouwer
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Inhoudstafel

• Situering case en uitdagingen

• Hoe aanpakken ? Simulatie ! 

• De simulatie

• De resultaten

• Learnings en besluit

• Vragen ? 
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SITUERING VAN DE CASE
&

UITDAGINGEN
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Situering case

Campus Kennedylaan TO BE 

Van 4 campussen naar één nieuwe site

Hoe zien de logistieke 
stromen eruit ?
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Situering case

Campus Kennedylaan TO BE 

Integratie van veel verschillende stromen…

Hoe zien de logistieke 
stromen eruit ?
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Situering case

Campus Kennedylaan TO BE 

Grote complexiteit
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Situering case

Campus Kennedylaan TO BE 

Vat op workload…
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Logistiek - overzicht

NOOD

NOOD

Droppunt

Droppunt

Situering case AZ Groeninge

• Nieuw gebouw met A-typische structuur

• Integratie van alle goederenstromen

• Grote complexiteit

Hoe zien de logistieke 
stromen eruit ?LOGISTIEK CONCEPT
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Situering case AZ Groeninge

Hoe gebeurt de distributie van 
de logistieke dienstkarren ?

AFDELING
Verdiep 0-1-2

CLT DROPZONE 
KELDER

Afdelingslogistiek
Benedenlogistiek

DIENSTLIFT UIT

DIENSTLIFT IN
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Uitdaging

• VEREISTE : ‘op tijd’ 
• Kritische kar: op tijd op bestemming
• Inplannen van andere logistieke activiteiten::

• Voorraadopname
• Opbergen aangeleverde goederen

• VEREISTE : ‘zo efficient mogelijk’ 
• Inzetten van de medewerkers

• Benedenlogistiek en afdelingslogistiek
• Realistische uurroosters

• Kwantificeren van prestaties
• Minimaliseren idle time
• Inzicht in tijden : verplaatsing, VAS

• Inzetten van de logistieke middelen
• Afgelegde weg trekkers minimaliseren
• Bottlenecks bepalen
• Vullingsgraad dropzones kelder

Wat is de uitdaging waarvoor 
AZ Groeninge staat ?
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Uitdagingen 

• BEPERKINGEN  bouwkundig :
• Grootte en ligging dropzones

• Grootte en positie van de dienstliften

• Layout van de dienstgangen

• Beschikbaarheid dienstliften 
• logistiek personeel

• dienstpersoneel

Wat is de uitdaging waarvoor 
AZ Groeninge staat ?
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Uitdaging 

SCOPE SIMULATIE :
• 25 productgroepen

• 1.416 transporten/week

• 3.510 karren/week

• 15 droppunten en bijhorende liften

• 534 eindbestemmingen op de afdelingen

Wat is de uitdaging waarvoor 
AZ Groeninge staat ?
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HOE AANPAKKEN ?
SIMULATIE !
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Opbouw Model

SIMULATIEMODEL 

INPUT PARAMETERS

RESULTATEN 

RANDVOORWAARDEN

INPUT DATA 

Hoe hebben we dit 
benaderd ?
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Opbouw Model

SIMULATIEMODEL INPUT DATA 

INPUT PARAMETERS

RANDVOORWAARDEN

RESULTATEN
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Input data : Productgroep INPUT DATA :
 PRODUCTGROEP
 TRANSPORTSCHEMA
 ROUTEDATA

Doorlooptijd

Kritisch ?Omschrijving

Type kar

Route via DP 
kelder ?

VAS

Gekoppelde 
retour ?

SCOPE SIMULATIE :
• 25 productgroepen
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Input data : Transportschema INPUT DATA :
 PRODUCTGROEP
 TRANSPORTSCHEMA
 ROUTEDATA

Productgroep
Tijdstip 

beschikbaar

Weekdag
Aantal 
karren

Frequentie 
random

Adres 
vertrekpunt

Adres 
bestemming

SCOPE SIMULATIE :
• 1.416 transporten/week

• 3.510 karren/week
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Input data : Routedata INPUT DATA :
 PRODUCTGROEP
 TRANSPORTSCHEMA
 ROUTEDATAAdres

Droppunt 
kelder

Bijhorende 
lift

SCOPE SIMULATIE :
• 15 droppunten kelder

• 534 eindbestemmingen op de afdelingen
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Opbouw Model

SIMULATIEMODEL 

RANDVOORWAARDEN

RESULTATEN

INPUT PARAMETERS

INPUT DATA 
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Input parameters : 
constanten

• Logistieke medewerkers

• Karren

• Andere resources waarvoor parameters bepaald : trekkers, liften

INPUT PARAMETERS
 CONSTANTEN
 VARIABELEN

Velden in 
oranje kleur
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Input parameters : 
variabelen

• Uurrooster per operator

• Trekkers

INPUT PARAMETERS
 CONSTANTEN
 VARIABELEN

Velden in 
gele kleur
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Opbouw Model

SIMULATIEMODEL INPUT DATA 

INPUT PARAMETERS

RANDVOORWAARDEN

RESULTATEN
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Randvoorwaarden
RANDVOORWAARDEN

• Capaciteit dropzones (bouwkundige beperking)

• Capaciteit dienstlift : 
• 1 medewerker met 2 karren per lift traject

• Capaciteit per medewerker afdelingslogistiek : 
• 2 karren per traject
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Opbouw Model

INPUT DATA 

INPUT PARAMETERS

RESULTATENSIMULATIEMODEL 

RANDVOORWAARDEN
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Bepaal meest 
kritische kar

Nog karren klaar voor 
hetzelfde blok ? 

Zijn ze koppelbaar ?

Kunnen er retour-karren 
mee vanuit het  droppunt ?

Drop alle karren van de trein 
op de ronde door het blok 

Is er nog tijd voor 
einde shift ?

Start shift

Einde shift

SIMULATIEMODEL 

Beslissingsboom 
benedenlogistiek
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DE SIMULATIE
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De simulatie

• FILM
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Resultaten

SIMULATIEMODEL INPUT DATA 

INPUT PARAMETERS

RANDVOORWAARDEN

RESULTATEN 
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Resultaten
RESULTATEN

• Tijdsbesteding en efficiëntie

SIM 4 
FTE - medewerkers

BL-FTE 9,72

AL-FTE 11,21

TOTAAL 20,93
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Resultaten
RESULTATEN

• Uitgevoerde opdrachten en SLA’s (doorlooptijden)

SIM 4 
Gemiste opdrachten

Aantal van ProuctGroep Kolomlabels

Rijlabels Za Zo Eindtotaal

catering aanvullingen (ISO) 15 15

Catering maaltijden (REG) 28 28

catering vaat (VAA/AFDK) 58 58

dienstspecifieke leveringen (buiten SAP) 4 4

medicatie centra (depot A9Z) 1 1

(leeg)

Eindtotaal 1 105 106
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Resultaten
RESULTATEN

• Tijdsbesteding en efficiëntie

SIM 5 
FTE - medewerkers

BL-FTE 9,20

AL-FTE 9,34

TOTAAL 18,54
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Resultaten
RESULTATEN

• Uitgevoerde opdrachten en SLA’s (doorlooptijden)

SIM 5 : Geen gemiste opdrachten

Aantal van dag creatie verkort

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Eindtotaal

Rijlabels 0 0 0 0 0 0 0

anatomo pathologie 2 2

catering aanvullingen (ISO) 12 12 11 35

Catering maaltijden (REG) 7 38 19 15 12 28 24 143

catering vaat (VAA/AFDK) 7 42 23 33 16 84 66 271

cyto-normaal 1 1

Magazijngoederen CLT (verbruiksgoederen) 2 2

Reagentia 2 2

Reagentia (pallet) 2 1 3

Eindtotaal 14 99 43 50 28 124 101 459
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LEARNINGS 
EN BESLUIT
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De learnings

• Opbouw van het model is de belangrijkste fase :
• gedwongen om na te denken over de organisatie

• balans tussen complexiteit en bruikbaarheid : wat is relevant voor het 
resultaat ?  afwegen

• realiteit vatten in een model dat logisch kan benaderd worden                
 beslissingboom

• operationele inbreng, expertise van op de vloer is nodig 

• na gedetailleerde analyse  terug aggregatie nodig

• Tool voor planning en scheduling:
• Kan telkens afgetoetst worden aan realiteit 

• Parameters eenvoudig aan te passen

• Uitbreidbaar : transporten, adressen

Wat zijn de conclusies en 
learnings ?
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Waarom simulatie ?

• Visueel aspect 
• Vergemakkelijkt de evaluatie

• Verloop in de tijd :
• De objecten kunnen gevolgd worden

• Grafieken worden opgebouwd

• Simulatie kan op ieder moment gestopt worden

• Om klanten en stakeholders te overtuigen

• Vlotte what-if analyse :
• Aanpassen van parameters : effect gemakkelijk te evalueren

• De software biedt mogelijkheden :
• Gegevens opladen via excel

• Resultaten exporteren naar excel  verdere analyse

Wat zijn de conclusies en 
learnings ?
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Besluit

• Cruciaal voor AZ Groeninge : bedrijfszekerheid !
• Inzicht in de processen verkrijgen

• Risico’s uitsluiten

• Effect van veranderingen kunnen evalueren

• Robuustheid van het logistiek concept aantonen

• Investeren in de simulatie = opstartkost / leerkost vermijden

• Beslissingsondersteuning voor bepalen van o.a. aantal FTE, 
benodigde trekkers, ... 

• Resultaat kan uitgewerkt worden  concrete werkschema’s en 
shiften voor de individuele medewerkers

• Scope kan uitgebreid worden  toevoegen productgroepen, 
transporten, afleveradressen, enz.

Wat zijn de conclusies 
en learnings ?
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Besluit

• Simulatie als middel om inzicht  te krijgen in een 
proces :
• complexe en dynamische omgeving 

• grootschalige operatie 

• proces onderhevig aan variaties

en onzekerheden

• Toepasbaar in allerlei types processen :
• supply chain

• warehousing

• material handling

• productie

Wat zijn de conclusies en 
learnings ?
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Next steps

• Evolutie naar Real Time omgeving met Task Management :

• Tracing van verplaatsingen karren

• Aansturing van medewerkers via RF scanning

• Prioriteit geven aan ‘Rush Orders’ 

• Vermijden van ‘Leeg rijden’  oppikken van retour karren 
verbeteren (dubbelspelen / interleaving)

Wat zijn de conclusies 
en learnings ?
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VRAGEN ?


