
Checklist gebruik van ruimte in jouw magazijn 
 

Beantwoord onderstaande vragen en 

bereken de score 
 

 

1. Het magazijn is opgeruimd en schoon (bv. 
volgens de leanmethode 5S)  

 

2. Er is een entresolvloer (tussenvloer) om 
optimaal van de verticale ruimte in het 

magazijn gebruik te maken  

 

3. Er is een real-time 
voorraadbeheersysteem, zodat er geen 

sprake is van overbodige producten 

 

4. Het magazijn is efficiënt ingedeeld, aan 
de hand van pick- en looproutes en 

producten 

 

5. Gangpaden hebben optimale afmetingen voor 
heftrucks in combinatie met ruimtebehoud 

 

6. Medewerkers beschikken over voldoende 

kennis over ruimtegebruik en interne 

procedures 

 

7. De magazijnstellingen zijn afgestemd op 

de producten in onze voorraad 

 

8. Er is een focus op continue 

procesverbetering, zowel voor de korte 

als de lange termijn 

 

9. Er wordt gebruik gemaakt van de ABC (of 

een vergelijkbare) methode voor het 

indelen van de producten in het magazijn 

 

10. Ervaringen van werknemers in het 

magazijn worden meegenomen voor 

verbeteringen 

 

11. De effecten van de toekomstplannen 

van het bedrijf op de ruimte zijn 

inzichtelijk (verhuizen, uitbreiden, 

optimaliseren) 
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Uitkomst vragenlijst 
 

0-3 vragen met ‘Ja’ 

beantwoord 

 

Je kan nog flink wat 

stappen maken op het 

gebied van slim 

ruimtegebruik in het 

magazijn. Onze experts 

helpen je met een 

totaaloplossing. 

 

4-7 vragen met ‘Ja’ 

beantwoord 

 

Je bent al goed op 

weg met ruimtegebruik 

in het magazijn. 

Welke vragen kon je 

nog niet met ‘Ja’ 

beantwoorden? We 

vertellen je graag 

meer over deze 

oplossingen. 

 

8-11 vragen met ‘Ja’ 

beantwoord  

 

Goed nieuws: je zet de 

ruimtes in jouw magazijn al 

optimaal in. Maar er zijn 

natuurlijk altijd verbeter-

punten. Of misschien zit je 

zelf met een specifiek 

vraagstuk voor jouw magazijn? 

We denken graag met je mee! 

 

 


