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Abstract 

This report describes the research into the distribution network of Burgers Logistics. An 
analysis on the performance and costs of the distribution network has been performed to make 
a redesign of the Logistic Concept of Burgers Logistics to improve the actual performance 
and reduce the difference between the expected and the actual performance. 
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Management Summary 
This sec ti on presents a summary of the master thesis report of Daan van de Pas at Burgers 
Logistics. 

Introduetion 
Burgers Logistics, which is a part of the Schotpoort Logistics Holding, is a Dutch logistics 
service provider and responsible for the physical distribution in the Benelux. Burgers 
Logistics distributes The Less Than a Trucklaad (LTL) shipments in the Benelux for several 
customers. The LTL shipments are collected in a tour, regrouped in the distribution centre 
(DC) in Eerbeek and finally distributed in a tour in the Benelux. The project was initiated 
because the management of Burgers Logistics had too little insight in the actual performance 
ofthe Benelux distribution. The project consists oftwo parts: 

1. In the first part the current distribution process is analyzed. This provides insight in 
the actual performance of the Benelux distribution. 

2. In the second part the logistic concept is redesigned. This improves the performance 
of the Benelux distribution. 

Analysis of distribution process 

There exists a difference between the expected and the actual performance of the 
different distribution tours in the Benelux distribution 

In the analysis of the current distribution process the current tariff calculation model and the 
post calculation model are specified. The tariff calculation model and the post calculation 
model are used to analyze the difference between the expected and the actual performance of 
different tours. From this analysis the condusion can be drawn that there exists a difference 
between the expected and the actual performance of a tour. The expected performance is 
better than the actual performance. Qualitative and quantitative analysis are done on the 
possible causes which explain the difference between the expected and actual performance. 
These analyses gave the three most important causes ofthe difference: 

• The actual efficiency of the distribution process is lower than the expected efficiency. 
The network density in some regions is not sufficient to obtain the expected 
efficiency; 

• In the current tariff calculation model no information about the return shipment is 
taken into account; 

• In the current tariff calculation model no information about maximum lead time of the 
shipment is taken into account. 

Redesign of the logistic concept 

Optimize the current transportation network by decreasing the area of influence of the 
DC in Eerbeek 

In the second part an analytic model is developed to evaluate different transportation 
networks. Three cost factors are modeled in the analytic model: 

• The transportation costs: including the collection transportation costs for the distance 
from the origin to the DC and the distribution transportation costs for the distance 
from the DC to the destination; 

• The DC costs: including the costs made at the DC to regroup the shipments; 
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• The shuttle casts: including the transportation costs between two DC's, when two or 
more DC's are used. 

The analytic model is used to calculate the average costs per shipment in three different 
transportation networks. After evaluating the average costs per shipment and the differences 
between the analytica! modeland the reality, the scenario with two DC's is the best scenario. 
Since the network density of Burgers Logistics is not high enough in some regions, Burgers 
Logistics needs to collaborate with a colleague carrier. The shipments with a destination in 
Belgium and Luxemburg are outsoureed to the colleague carrier. With the new transportation 
network the average costs per shipment calculated with the analytic model are expected to 
decrease with 6.3 %. 

Redesign the tariff calculation model to reduce the difference between the expected and 
the actual performance 

Based on the new transportation network and the existing difference between the expected 
and the actual performance, the tariff calculation model is redesigned. To reduce the 
difference between the expected and the actual performance the tariff calculation model is 
divided in three tariff zones with a standard tariffbased on the characteristics ofthe zone. 

Condusion 

The figure depiets the different tariff zones. The current tariff 
should be extended as follows: 

• In the green zone the current tariff is extended with 
information about the return shipments and the 
accompanying costs; 

• In the blue zone the current tariff is extended with 
information about the return shipments, information 
about the maximum lead time and the accompanying 
costs; 

• In the red zone the tariff is based on the shuttle costs, 
the costs of the partnership and the desired lead time 
of the shipment. 

When the new transportation network with two DC's is introduced, Burgers Logistics focuses 
on its core region and it can save on its distribution costs. With the introduetion of the 
redesigned tariff calculation model Burgers Logistics gains more insight in the performance 
of specific shipments. This insight could be used to improve the profitability of Burgers 
Logistics even further. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeerproject van de opleiding Technische Bedrijfskunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij Burgers 
Logistics in Eerbeek Tijdens dit afstudeerproject heb ik gemerkt hoe leerzaam het maken van 
een dergelijke uitgebreid onderzoek is. Enerzijds door de vraagstukken die betrekking hebben 
op studiegerelateerde onderwerpen, anderzijds door de weerslag die het afstuderen heeft 
gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Verder wil ik de mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het maken van dit onderzoek. 
Ten eerste wil ik Frank Dellemann bedanken voor de mogelijkheid die hij me heeft gegeven 
om dit afstudeerproject bij Burgers Logistics uit te voeren en voor de suggesties en hulp 
tijdens het afstuderen. Ten tweede wil ik John Rave bedanken die altijd bereid was me te 
helpen en ondersteunen. Ten derde wil ik mijn afstudeerbegeleiders Rob Broekmeulen en 
Tom van Woensel van de universiteit bedanken voor hun op bouwende kritiek, suggesties en 
begeleiding tijdens het project. Ten vierde wil ook graag alle medewerkers van Burgers 
Logistics, en in het bijzonder Audry Wennekes en Frank klein Tank, bedanken voor de 
prettige tijd die ik tijdens mijn afstuderen heb gehad. Als laatste wil ik ook mijn vriendin 
Lisette bedanken voor de steun die ze mij heeft gegeven tijdens het onderzoek. 

Daan van de Pas 
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Inleiding 

Dit verslag behandeld de resultaten van het afstudeeronderzoek dat, in het kader van de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, is uitgevoerd bij het 
bedrijf Burgers Logistics. Het afstudeeronderzoek richt zich op de Benelux distributie van 
Burgers Logistics. Het management heeft te weinig inzicht in de prestatie van de Benelux 
distributie. In dit afstudeeronderzoek wordt dit inzicht gegeven en op basis daarvan wordt een 
voorstel gemaakt om de prestatie te verbeteren. De opbouw van het verslag is als volgt: 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving gegeven van het bedrijf en de belangrijkste 
activiteiten van het bedrijf. Daarnaast worden ook een aantal algemene ontwikkelingen in de 
distributiebranche beschreven. 

In hoofdstuk 2 wordt de probleemanalyse beschreven, hierin worden onder andere de 
aanleiding, opdrachtformulering en de afbakening van het afstudeeronderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden kort de belangrijkste karakteristieken van het distributieproces bij 
Burgers Logistics beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt de analyse naar het distributieproces beschreven. Hierin worden eerst 
het voor- en nacalculatiemodel beschreven. Op basis van deze modellen wordt bekeken wat 
de huidige prestatie is van de Benelux distributie door het verschil tussen de voor- en 
nacalculatie in kaart te brengen. Uiteindelijk worden de conclusies gegeven over de huidige 
prestatie van de Benelux distributie. 

In hoofdstuk 5 wordt het analytische model beschreven. Met behulp van dit model kunnen de 
kosten van verschillende transportnetwerken bepaald worden, daarmee kan er inzicht 
verkregen worden in de gevolgen van de keuze voor een bepaald transportnetwerk. 

In hoofdstuk 6 wordt de keuze voor het logistieke concept uitgewerkt. Met behulp van het 
analytische model wordt de prestatie van het huidige transportnetwerk en een aantal 
alternatieve transportnetwerken bepaald. Op basis van de verschillende prestaties wordt een 
alternatief transportnetwerk beschreven. Op basis van het alternatieve transportnetwerk wordt 
een herontwerp van het voorcalculatiemodel beschreven waarmee het verschil tussen de voor
en nacalculatie verkleind wordt. Uiteindelijk worden een aantal aandachtspunten beschreven 
voor de implementatie van de voorgestelde herontwerpen. 

In hoofdstuk 7 worden de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek beschreven. 
Daarnaast worden ook een aantal interessante punten beschreven die zijn opgevallen tijdens 
het onderzoek maar buiten de scope van het onderzoek vallen. 
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1. Bedrijfsbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het bedrijf waar de afstudeeropdracht is 
uitgevoerd. Het bedrijf waar de afstudeeropdracht werd uitgevoerd is Burgers Logistics. 
Voordat het bedrijfBurgers Logistics wordt beschreven zal eerst de Schotpoort Holding, waar 
Burgers Logistics sinds oktober 2005 onderdeel van is, worden beschreven. Het doel van dit 
hoofdstuk is om algemene informatie over het bedrijfte geven. 

1. 1 Schotpoort Holding B.V. 
De Schotpoort Holding is ontstaan uit het transportbedrijf B. Schotpoort en zoon wat 
opgericht is in 1934. Vooral in de laatste 5 jaar is het bedrijf sterk gegroeid. Nadat Schotpoort 
Logistics in 2005 Burgers Logistics heeft overgenomen is de huidige organisatiestructuur 
ontstaan zoals weergegeven in Figuur 1.1. De structuur van de Schotpoort Holding bestaat uit 
drie business units: Transport, Supply Chain Management en Warehousing. Burgers Logistics 
valt onder de business unit Transport en is verantwoordelijk voor de Benelux distributie. De 
totale jaaromzet van de Schotpoort Holding is 32 miljoen euro. De Schotpoort Holding heeft 
155 vrachtwagens, 400 opleggers en 50.000 m2 opslag capaciteit en geeft werk aan ruim 250 
mensen. 

Schotpoort Logistics B.V. 
International Transpo<t 

Schotpoa<t Holding B V 

Human Resources 
Sales & Marketing 

Rnanee 
ICT 

Business Un~ 
ly Chain Management 

Backer-Schotpoon 
Logistics GmbH 

Transpon 

Figuur 1.1 Organigram Schotpoort Holding 

1.2 Beschrijving van Burgers Logistics 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij de Benelux distributie van de business unit 
Transport. Burgers Logistics is verantwoordelijk voor de Benelux distributie. Na de overname 
van Burgers Logistics in oktober 2005 is het zelfstandige Burgers Logistics opgenomen in de 
Schotpoort Holding. De stafafdelingen van Burgers Logistics zijn na 8 maanden 
samengevoegd met die van Schotpoort Logistics tot de huidige afdelingen van de Schotpoort 
Holding. Daarnaast zijn ook de afdelingen warehousing en transport samengevoegd en in de 
verschillende business units geplaatst. In de toekomst zal de naam Burgers Logistics ook 
verdwijnen en zal de Benelux distributie ook onder de naam Schotpoort Logistics uitgevoerd 
worden. In dit rapport zal de naam Burgers Logistics echter wel gebruikt worden om de 
afdeling Benelux distributie aan te duiden. Burgers Logistics distribueert per dag ruim 400 
zendingen in de Benelux met 43 eigen wagens aangevuld met charters. Daarmee is Burgers 
Logistics verantwoordelijk voor een omzet van 8 miljoen per jaar. De belangrijkste klanten 
van Burgers Logistics komen uit de papier- en verpakkingsindustrie, de smeermiddelen 
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industrie en de productie van bouwmaterialen. Burgers Logistics richt zich op de distributie 
van zendingen met een grootte van 1 tot 3 pallets. 

1.3 Marktstrategie van Burgers Logistics 
Burgers Logistics wil zich richten op een hoger segment om zo een hogere toegevoegde 
waarde te creëren. De kwaliteit van de omzet moet beter worden, om tegen goede tarieven een 
goede service verlenen. Een open boek calculatie met de klant wordt niet nagestreefd bij 
Burgers Logistics. Men wil onafhankelijk blijven en de huidige efficiëntie behouden en 
verbeteren. 

1.4 Concurrenten 
De directe concurrenten van Burgers Logistics zijn de diverse logistieke dienstverleners die 
fijnmazige distributie uitvoeren op palletniveau. Voomarnelijk bedrijven uit de regio zoals 
Rotra, de Wim Bosman Groep en Expeditie Visser B.V. zijn belangrijke concurrenten van 
Burgers Logistics. Een andere groep concurrenten van Burgers Logistics zijn de potentiële 
klanten zelf. De potentiële klant kan ervoor kiezen om de distributie in eigen beheer te houden 
en het niet uit te besteden aan een logistieke dienstverlener. 

Om nieuwe klanten aan te trekken is het belangrijk voor een bedrijf om zichzelf te 
onderscheiden van de concurrenten. In de fijnmazige distributiebranche is dit echter moeilijk. 
Het belangrijkste selectie aspect is de prijs van de dienst. De kwaliteit van de geboden service 
is ook belangrijk. Dit is echter vooraf moeilijk te toetsen. 

1.5 Ontwikkelingen in de branche 
Voordat de probleemanalyse en de opdrachtomschrijving worden beschreven, worden eerst 
een aantal belangrijke ontwikkelingen in de transportbranche uitgewerkt. De ontwikkelingen 
zijn gebaseerd op artikelen van het vakblad Logistiek [16] en op het jaaroverzicht 2005 van 
het Koninklijk Nederlands Vervoer [9]. 

In 2005 is de internationale concurrentie toegenomen door de uitbreiding van de Europese 
Unie. De lagere loonkosten in enkele lidstaten hebben een nadelige invloed op de 
concurrentiepositie van de Nederlandse transportbedrijven. Dit heeft geleid tot een groot 
aantal faillissementen en een aantal bedrijven wat zich meer op het binnenlandse 
marktsegment is gaan richten waardoor ook daar de rendementen onder druk komen te staan. 
Behalve de toegenomen internationale concurrentie heeft ook de extreme kostenstijging grote 
invloed op de transportbranche gehad. De kostenstijging komt vooral door de invoering van 
de kilometerheffing op vrachtwagens (LKW -Maut) in Duitsland en de gestegen 
brandstofprijzen. De extreme kostenstijgingen konden maar gedeeltelijk aan de klanten 
worden doorgerekend, wat het rendement van de transportbedrijven niet ten goede kwam. 
Veel bedrijven richten zich op samenwerkingsverbanden en nieuwe diensten om de efficiëntie 
en het rendement te verbeteren, de verschuiving van puur vervoerder naar ketenregisseur is 
dan ook doorgezet. In 2005 is de maatschappelijke discussie over de luchtkwaliteit hoog 
opgelopen. Met name de concentratie 'fijnstof' in de lucht was te hoog. De overheid heeft 
initiatieven ontplooid om de introductie van schonere motoren en de toepassing van roetfilters 
te bevorderen. De transportbranche zal in de toekomst voldoende aandacht moeten hebben 
voor het milieu en de luchtkwaliteit, zodat investeringen in de weginfrastructuur door kunnen 
gaan. 
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Uit artikelen van het vakblad Logistiek [16] blijkt dat de vooruitzichten in 2006 beter zijn. 
Door de aantrekkende economie is er een duidelijke stijging van het aantal opdrachten in het 
tweede kwartaal van 2006 zichtbaar. Door de stijging van het aantal opdrachten wordt de 
beschikbare capaciteit lager en kunnen hogere tarieven aan de klanten gevraagd worden. De 
verwachting dat de rentabiliteit in 2006 zal verbeteren wordt bevestigd door een rapport van 
de NEA [13]. Daarnaast is ook de vertrouwensindicator van ondernemers in transport hoger 
geworden. 

De laatste jaren is de technologische vooruitgang in de informatietechnologie (IT) groot 
geweest. Het toepassen van Electronic Data Interchange (EDI) en Internet in combinatie met 
tracking and tracing is voor veel transportondernemingen al standaard. De ontwikkelingen in 
de IT gaan nog steeds door en het blijkt dat logistieke dienstverleners de inzet van IT zien als 
belangrijkste wapen om groeidoelstellingen te realiseren. 

1.6 SWOTana/yse 
Met behulp van de SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kunnen 
de belangrijkste sterke en zwakke punten van een organisatie of een product in kaart gebracht 
worden. Dit wordt zowel intern als extern gedaan, de sterktes en zwaktes van de onderneming 
en de kansen en bedreigingen van de omgeving. De SWOT- analyse van Burgers Logistics is 
weergegeven in Tabel 1.1. 

SWOT -analyse Positief Negatief 
Intern - Laag kostenniveau - IT ondersteuning zonder 

- Door moederbedrijf boordcomputers 
sterkere positie in de markt - Druk op de capaciteit 

Extern - Aantrekkende vraag van - Algemeen overschot van 
bedrijven capaciteit in 

- Minder focus op prijs transportmarkt 

Tabell.l SWOT-analyse van Burgers Logistics 
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2. Probleemanalyse 
In dit hoofdstuk wordt de probleemachtergrond beschreven die heeft geleid tot het onderzoek. 
In de eerste vier paragrafen worden respectievelijk de aanleiding, de opdrachtformulering, de 
relevantie en de afbakening van het onderzoek beschreven. In de vierde en de vijfde paragraaf 
worden de onderzoeksmethodologie en het onderzoeksraamwerk beschreven. 

2. 1 Aanleiding voor het onderzoek 
Nadat Burgers Logistics in oktober 2005 is overgenomen zijn er een aantal aannames gemaakt 
over de prestatie van de Benelux distributie. Deze aannamen bevatten diverse ratio, zoals 
omzet per vrachtwagen per dag, omzet per kilometer, omzet per uur, kosten per kilometer en 
kosten per uur. Deze aannamen zijn bepaald om te komen tot winstgevende uitvoering van de 
Benelux distributie. Het management van Burgers Logistics heeft te weinig inzicht in de 
werkelijke ratio om een waardeoordeel te kunnen geven over de Benelux distributie. Het 
gebrek aan inzicht in de Benelux distributie heeft de aanleiding gevormd voor het onderzoek. 
De algemene probleemvraag van het onderzoek is geformuleerd als: 

Is de huidige opzet en invulling van de Benelux distributie van Burgers Logistics wel in staat 
om voldoende omzet te maken en winstgevend te zijn? 

2.2 Opdrachtformulering 
Uit het oriënterende onderzoek blijkt dat er weinig inzicht is in de kosten en opbrengsten van 
de ritten in de Benelux distributie. Het is dus ook niet duidelijk in welke mate de ritten aan 
hun verwachting voldoen. Op basis van deze bevindingen en de probleemvraag is de volgende 
opdrachtomschrijving gemaakt: 

Geef inzicht in de prestatie van de Benelux distributie door middel van een nacalculatie en 
bepaal waarom bepaalde ritten wel of niet een positieve bijdrage hebben. Ontwerp een 
voorcalculatiemodel op basis waarvan orders geaccepteerd kunnen worden, zodat de ritten 
een positieve bijdrage hebben. 

2.3 Relevantie van het onderzoek. 
Het doel van Burgers Logistics is om winst te maken om de continuïteit te waarborgen. Om 
winst te kunnen maken is het belangrijk om inzicht te hebben in de prestatie van de 
activiteiten. Pas als er inzicht in deze prestatie is kunnen verbeteringen geïnitieerd worden. 
Een voorbeeld van een verbetering is het verlagen van de kosten, waarbij het serviceniveau 
hetzelfde blijft of hoger wordt. Bij het onderzoek moet rekening gehouden worden met de 
verschillende belangen van de belanghebbenden. De belanghebbenden van dit onderzoek zijn: 
het management van de Schotpoort Holding B.V., de klanten, de werknemers en de partners 
waarmee samengewerkt wordt. 

2.4 Afbakening van het onderzoek 
In dit onderzoek wordt alleen het distributienetwerk van de Benelux in beschouwing 
genomen. Alleen het transport en de aansturing daarvan wordt bekeken. De loodsactiviteiten 
worden buiten beschouwing gelaten, de kosten van de loodsactiviteiten worden wel in 
beschouwing genomen. Het onderzoek richt zich alleen op de distributie van deelvrachten, 
Less Than a Trucklaad (LTL), met een minimale grootte van een pallet. De volle vrachten, 
Full Truckloads (FTL), die ook door Burgers Logistics uitgevoerd worden, worden buiten 
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beschouwing gelaten. De informatie waar tijdens het onderzoek gebruik van wordt gemaakt, 
is zo recent mogelijke historische informatie van Burgers Logistics. De informatie moet 
recent zijn, omdat het informatie moet zijn over de nieuwe organisatie. Na de doorstart zijn er 
enkele veranderingen opgetreden in de organisatie, waaronder een veranderd klantenbestand, 
de samenwerking met het moederbedrijf en de invoering van een nieuw informatiesysteem. 
Informatie over de oude organisatie is niet representatief voor het huidige werkproces. 

2. 5 Onderzoeksmethodologie 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het Tien-Stappen-Plan van Kempen en Keizer 
[7]. De veranderingsgerichtheid van het onderzoek staat centraal in deze aanpak. Niet alle 
stappen van het Tien-Stappen-Plan zijn uitgevoerd, de stappen zijn samengevoegd in drie 
fasen in het onderzoek: 

• De oriëntatiefase; 
• De onderzoeks- en oplossingsfase; 
• De invoeringsfase. 

De oriëntatiefase 
In de oriëntatiefase van het onderzoek wordt vastgesteld waar het onderzoek zich op zal 
richten. Het is dan belangrijk om de organisatie te verkennen op gebieden als het probleem in 
zijn context, de omvang van het werk, het draagvlak en de cultuur. Het eindresultaat van de 
oriëntatiefase is de overeenkomst tussen de student en de opdrachtgever over de 
probleemstelling, de opdracht formulering en het plan van aanpak. 

De onderzoeks- en oplossingsfase 
In deze fase vindt de daadwerkelijke uitvoering van de vastgestelde opdracht plaats. In deze 
fase is het plan van aanpak bekend en is het duidelijk wat er moet gebeuren. Het maken van 
een analyse, het stellen van een diagnose en het uitwerken van het ontwerp zijn belangrijke 
onderdelen binnen deze fase. 

De invoeringsfase 
In de invoeringsfase wordt er op basis van conclusies uit de onderzoeks- en oplossingsfase 
een implementatieplan opgesteld. In dit plan is beschreven hoe het voorgestelde ontwerp 
geïmplementeerd moet worden. 

2. 6 Onderzoeksraamwerk 
Op basis van de opdrachtomschrijving is een raamwerk opgesteld aan de hand waarvan de 
analyse uitgevoerd wordt. Het raamwerk, wat is weergegeven in Figuur 2.1, maakt de relatie 
zichtbaar tussen de operationele, tactische en strategische beslissingen. Het raamwerk geeft 
ook het algemene werkproces van een order aan. Er worden allerlei beslissingen genomen op 
verschillende afdelingen die allemaal invloed hebben op de order. Eerst wordt bepaald of een 
order binnen de huidige distributiestructuur past en wordt hij geaccepteerd of geweigerd door 
de afdeling Sales & Marketing. De aangenomen orders worden ingevoerd in het 
informatiesysteem. Daarna wordt de order ingepland in een rit door de afdeling Planning. De 
afdeling Planning gebruikt het rittenplansysteem Intertour als hulpmiddel bij het maken van 
de planning. Met behulp van Intertour wordt automatisch een planningsvoorstel berekend, dit 
wordt gedaan met de adviesfunctie van Intertour, Intertour adviseur. Vervolgens kan de 
planner dit voorstel naar eigen inzicht aanpassen en (gedeeltelijk) vastleggen, deze functie van 
Intertour wordt Intertour assistent genoemd. Het proces van het maken en aanpassen van 
planningsvoorstellen wordt herhaald totdat alle zendingen ingepland zijn in verschillende 
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ritten. De rit wordt uitgevoerd door de chauffeur en uiteindelijk vinden de nacalculatie en de 
facturering plaats. Met behulp van feedback kunnen de activiteiten van de verschillende 
afdelingen beter op elkaar afgestemd worden om het proces optimaal te laten verlopen. Bij 
iedere beslissing die over de order wordt genomen staan de doelstellingen van de persoon die 
de beslissingen neemt centraal. Dit kunnen lokale doelstellingen zijn die mogelijk niet 
overeenkomen met de lokale doelstellingen van andere afdelingen of met de algemene 
doelstelling van Burgers Logistics. 

Management 

~ 
(.) 
(1l 
.0 

" Q) 
Q) 
u. 

Potentiële orders 

Geaccepteerde orders 

Geautomatiseerde Planning 

Interactieve Planning 

Uitgevoerde Planning 

Nacalculatie 

Figuur 2.1 Raamwerk Benelux planning 
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3. Karakteristieken van de Benelux distributie bij Burgers 
Logistics 
De belangrijkste karakteristieken van de Benelux distributie worden in dit hoofdstuk 
besproken, omdat deze grote invloed hebben op de planning en de werking van het 
distributieproces. De productiekarakteristieken worden uitgewerkt in de eerste paragraaf. Het 
ontwerp van het distributienetwerk in de tweede paragraaf en de dynamiek van de vraag in de 
laatste paragraaf. 

3. 1 Productiekarakteristieken 
De productkarakteristieken in ruime zin zijn de eigenschappen die een indirecte relatie hebben 
met het product, de productlevenscyclus, de marktvorm en de richting van de 
goederenstroom. Bij Burgers Logistics is alleen de richting van de goederenstroom van 
belang, de klant wil een product van A naar B vervoerd hebben. Burgers Logistics doet dit 
met behulp van collectie, hergroepage in het distributie centrum en distributie zoals 
weergegeven in Figuur 3 .1. 

Klant 1 

Klant2 

Klant3 

Collectie Distributie 

Hergroepage bij 
f-----------=::. Burgers Logistics ~=----------.! 

'--------__j Eerbeek 

Klant4 

Klant n 

Figuur 3.1 De richting van de goederenstroom in het distributienetwerk bij Burgers Logistics 

Klant a van Klant 1 

Klant b van Klant 1 

Klant c van Klant 1 

Klant a van Klant 2 

Klant m van Klant n 

De productkarakteristieken in enge zin zijn de eigenschappen die een directe relatie hebben 
met het product, bijvoorbeeld waardedichtheid, houdbaarheid, verschijningsvorm 
verpakkingsdichtheid, volume/gewichtverhouding, stapelbaarheid, en ladingsdrager. Alleen 
de eigenschappen die voor Burgers Logistics van belang zijn worden uitgewerkt. 
De waardedichtheid van een product is de waarde per gehanteerde volume-eenheid. Deze 
heeft geen invloed voor Burgers Logistics, omdat Burgers Logistics in opdracht van derden 
vervoert en zelf geen geld in de goederen investeren spelen de rentekosten geen rol. 
De verschijningsvorm van de goederen die Burgers Logistics vervoert zijn fysiek houdbare 
goederen in vaste vorm. Vloeistoffen die verpakt zijn in vaten of jerrycans worden ook gezien 
als goederen in vast vorm. 
De verpakkingsdichtheid is belangrijk voor het hergroepage proces, als er meerdere 
verpakkingen voor verschillende klanten op een pallet zitten kost het hergroeperen meer tijd 
en zijn de kosten hoger. De minimale verpakkingsdichtheid waar Burgers Logistics zich op 
richt is één pallet. 
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De volume/gewichtverhouding is belangrijk voor de bepaling van de maximale capaciteit van 
de vrachtwagen. De producten die Burgers Logistics vervoert, zoals papier en olieproducten 
hebben over het algemeen een lage volume/gewichtverhouding. 
De stapelbaarheid van de zendingen is ook een belangrijke eigenschap die invloed heeft op 
de beladingsgraad van de vrachtwagen. Bij Burgers Logistics gaat men er van uit dat 
zendingen niet stapelbaar zijn, de vorm of het gewicht van het product laat het niet toe. Het 
totale volume van de vrachtwagen zal dan ook niet volledig benut kunnen worden. 
De belangrijkste ladingsdragers die Burgers Logistics gebruikt zijn: europallets, blokpallets, 
bedrijfspecifieke pallets, containers en losse colli. 

3.2 Ontwerp van het distributienetwerk 
In het distributienetwerk van Burgers Logistics wordt gebruik gemaakt van één 
distributiecentrum in Eerbeek voor de hergroepage van de distributie zendingen. De meeste 
zendingen worden dan ook aan het eind van dag één geladen, 's nachts gehergroepeerd in het 
distributiecentrum (DC) en de volgende dag gedistribueerd in de verschillende 
distributieritten. Daarnaast zijn er FTL zendingen die direct getransporteerd worden zonder 
hergroepage. Ook zijn er zendingen met alleen het collectietraject ten behoeve van externe 
opslag, of zendingen met alleen het distributietraject die uit externe opslag komen. Een klein 
deel van de zendingen wordt niet door Burgers Logistics zelf gedistribueerd, maar uitbesteedt 
aan derden. Dit zijn bijvoorbeeld kleine zendingen met een bestemming in de binnenstad. In 
dit geval wordt de zending een keer extra hergegroepeerd in het DC van de derden. De 
mogelijke routes die een zending kan afleggen is weergegeven in Figuur 3 .2. De dikte van de 
pijlen geeft ook een indicatie van de grootte van de stroom. 

& --------iè 
I ~ 0 .-K-lan- t v-a---,n D klant 

Figuur 3.2 Mogelijke route die een zending kan afleggen 

3.3 Dynamiek van de vraag 
Met behulp van het rittenplansysteem van Burgers Logistics, Intertour, wordt de optimale 
planning met de op dat moment bekende adressen gemaakt. Door het toevoegen of 
verwijderen van een zending verandert de optimale planning. De mate waarin opdrachten na 
het maken van de planning worden toegevoegd of verwijderd geeft aan hoe dynamisch de 
vraag is. De dynamiek van de vraag heeft dus veel invloed op het maken van een optimale 
planning. 

Burgers Logistics biedt de klanten de 24-uurs distributieservice. Dit houdt in dat de 
vervoersopdrachten op dag één binnenkomen en dat de zendingen ook op dezelfde dag 
geladen worden. Na hergroepage in het DC worden de zendingen op dag twee uitgeleverd. 
Deze service wordt geboden aan vaste klanten waar standaard iedere dag geladen wordt, een 
dagelijkse afhaler genoemd. Op het moment dat er een incidentele dynamische laadopdracht 
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binnenkomt, moet de planner bepalen of het mogelijk is de laadzending op te halen en welke 
vrachtwagen dit moet doen. Bij het maken van de planning weet de planner aan het einde van 
dag één om 17:30 uur 98% van de loszendingen van dag twee en een deel van de 
laadzendingen van dag twee. Tijdens het maken van de planning moet dus rekening gehouden 
worden met het feit dat een deel van de laadzendingen nog binnen komt tijdens het rijden van 
de ritten de volgende dag. 
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4. Kwantitatieve analyse van het distributieproces 
In dit hoofdstuk wordt een kwantitatieve analyse gedaan naar het distributieproces op basis 
van het onderzoeksraamwerk. In de eerste paragraaf wordt het voorcalculatiemodel 
uitgewerkt, aan de hand van dit voorcalculatiemodel worden de tarieven voor de zendingen in 
de Benelux bepaald. In de tweede paragraaf wordt de kostenopbouw van de Benelux 
distributie uitgewerkt, aan de hand van deze kostenopbouw kan de nacalculatie inzichtelijk 
gemaakt worden door de kosten zo goed mogelijk toe te rekenen aan de kostenmakende 
factoren. In de derde paragraaf wordt de ritanalyse van de Benelux distributie uitgewerkt. In 
de vierde paragraafwordt het verschil tussen de voor- en nacalculatie bepaald. In de vijfde en 
zesde paragraaf worden de kwalitatieve en kwantitatieve oorzaken voor het gevonden verschil 
beschreven. In de laatste paragraaf worden de conclusies van de analyse van het 
distributieproces beschreven. 

4. 1 Het voorcalculatiemodel 
Als een klant met een transportopdracht of met een orderportefeuille komt, dan berekent de 
afdeling Sales en Marketing een tarief voor de transporten. Met behulp van een 
voorcalculatiemodel wordt aan de hand van de verwachte kosten het tarief bepaald. Bij de 
tariefbepaling van een distributiezending wordt de zending in drie fasen ingedeeld: het 
collectietraject, het distributiecentrum en het distributietraject 

4.1.1 Het collectietraject 

Voor de bepaling van het tariefvan het collectietraject is Nederland ingedeeld in 16 regio's. 
Vanaf iedere regio is het aantal kilometers en uren bepaald om naar Eerbeek te komen. Het 
aantal kilometers van de regio naar Eerbeek is met een routeplanningsprogramma, 
TLNplanner, bepaald. Het aantal uren wordt bepaald op basis van de gemiddelde snelheid en 
het aantal kilometers waarmee de vrachtwagen terug naar Eerbeek rijdt. De gemiddelde 
snelheid is afhankelijk van het aantal kilometers, zoals weergegeven in het snelheidsprotiel in 
Tabel 4.1. Hier komt nog 1,17 uur bij voor het laden en afkoppelen van de oplegger. Op basis 
van deze kilometers en uren wordt er een FTL tarief bepaald met de km/uur kostprijs. De 
km/uur kostprijs is gebaseerd op de begrote opbrengst die een vrachtwagen per dag moet 
maken bij een bepaald aantal gereden kilometers en uren. De begrote opbrengst is € xxx bij 
yyy gereden kilometers en zz gemaakte uren. De opbouw van de begrote opbrengst wordt 
uitgebreid uitgewerkt in paragraaf 4.2. 

Aantal km Gemiddelde snelheid km/uur 
<50 35 
50 tlm 74 40 
75 t/m 99 45 
100 t/ml24 50 
>125 55 

Tabel4.1 Snelheidsprotiel op basis van afstand 

Omdat er niet alleen FTL maar ook LTL zendingen worden gecollecteerd, moet het FTL tarief 
omgerekend worden naar een LTL tarief. Uit het artikel van Lapierreet al. [10] blijkt dat de 
transportkosten afhankelijk zijn van de zendingsgrootte. De omrekening van het FTL tarief 
naar het LTL tarief moet dan ook op de zendingsgrootte gebaseerd zijn. Van der Vlist en 
Broekroeuien [15] hebben een model ontwikkeld dat rekening houd met dit gegeven. Met 
behulp van dit model, wat in de rest van het rapport de groepagefunctie genoemd zal worden, 

@ burgers log ist ics 11 



kan het L TL tarief bepaald worden op basis van het FTL tarief. Het gebruikte model bij 
Burgers Logistics is ook afhankelijk van de zendingsgrootte en kan benaderd worden met de 
groepagefunctie. De groepagefunctie is op de onderstaande manier geformuleerd: 

( )

1-r 

CLTLj (v) = CFTLj * ; 

Met: 
C LTLj (v) = LTL tarief voor het traject vanaf regio j met gewicht v 
C FTLi = FTL tariefvoor het traject vanafregio j. 
v = gewicht lading (kg) 
W = capaciteit vrachtwagen (kg) 
r =routing efficiëntie= 0,38 

4.1.2 Het distributiecentrum 

(4.1) 

Voor de bepaling van het tarief voor het hergroeperen in het distributiecentrum is een vast 
tarief per ladingseenheid gemaakt, bijvoorbeeld € xxx per europallet Het tarief voor het 
hergroeperen in het distributiecentrum is dus rechtevenredig met de zendingsgrootte. 

4.1.3 Het distributietraject 

Voor de bepaling van het tarief voor het distributietraject is de gemiddelde afstand en tijd van 
een willekeurige postcode in Nederland naar Eerbeek bepaald. Met behulp van TLNplanner is 
de afstand van alle postcodes (10 t'm 99) naar Eerbeek (69) bepaald, bij de berekende afstand 
wordt 5% opgeteld voor omrijden e.d. Uiteindelijk is het gemiddelde van deze afstanden 
bepaald, dit komt uit op 125 kilometers. Het gemiddelde aantal uren dat nodig is om naar een 
willekeurige plaats in Nederland te komen is net als bij het collectietraject met behulp van de 
berekende afstanden en de gemiddelde snelheid bepaald. De gemiddelde snelheid is weer 
afhankelijk van de afstand van de bestemming tot Eerbeek zoals weergegeven in het 
snelheidsprofiel in Tabel 4.1. Bij de rijtijd komt dan nog 1,17 uur bij voor het lossen en 
aankoppelen. Op basis van het aantal kilometers, uren en dezelfde km/uur kostprijs als bij het 
collectietraject wordt het tarief voor een FTL bepaald. Bij de distributie is er zelden sprake 
van een FTL, waardoor er hier ook omgerekend moet worden naar een L TL. De kosten van 
het distribueren van een LTL kan ook met de groepagefunctie van formule 4.1 benaderd 
worden. De parameter voor de routing efficiëntie wordt echter wel anders ingesteld. De 
routing efficiëntie voor distributie wordt vastgesteld op r = 0,40. De factor voor de routing 
efficiëntie voor distributie is hoger omdat verwacht wordt dat distributie van een kleine 
zending duurder is dan collectie van een kleine zending. Het tarief voor C FTLi is gelijk voor 
heel Nederland, hier is dus niet sprake van een regio indeling, zoals bij de collectie. 

4.1. 4 Extra kosten 

Bij de berekening van het tarief kunnen ook extra kosten berekend worden. Voor zendingen 
met een tijdvenster worden extra kosten in rekening gebracht. Deze extra kosten worden 
echter niet altijd in rekening gebracht, pas als er structureel zendingen met tijdvensters bij 
zitten worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. 

4.1.5 Het tarief 

De totale verwachte kostprijs van de zending wordt bepaald door de kosten voor de 
verschillende fasen bij elkaar op te tellen. Op basis van de verwachte kostprijs en het 
opslagpercentage voor winst en onvoorziene kosten wordt het uiteindelijke tarief bepaald. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het tarief voor het collectietraject verdeeld wordt 
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over het aantal zendingen met verschillende bestemmingen. In Bijlage A wordt een voorbeeld 
uitgewerkt waarin het tarief voor een aantal zendingen is bepaald. 

Bij de tariefbepaling wordt het voorcalculatiemodel als hulpmiddel gebruikt, de uitkomst van 
het voorcalculatiemodel wordt niet altijd strikt toegepast. Bij een aanvraag van een offerte 
voor een klant met een groot aantal zendingen worden de klantspecifieke gegevens gebruikt. 
De kosten van de collectie worden dan gebaseerd op de afstand van de specifieke laadplaats 
naar Eerbeek Bij het distributietraject kan er ook een aanpassing gemaakt worden als blijkt 
dat veel bestemmingen in een bepaalde regio van Nederland liggen. Daarnaast wordt de 
standaard gehanteerde winstopslag uit het voorcalculatiemodel vaak aangepast afhankelijk 
van de klant en de marktsituatie. 

Het is dus van belang om het verschil tussen het afgegeven tarief (AT) en de kosten uit het 
voorcalculatiemodel (VC) te analyseren. Uit de analyse van LTL zendingen blijkt dat het 
gemiddelde afgegeven tarief € xxx is en de gemiddelde voorcalculatorische kosten € xxx zijn. 
Het verschil tussen het afgegeven tarief en het voorcalculatiemodel is dan € xxx. Dit betekent 
dat het afgegeven tarief 17 % hoger is dan de voorcalculatorische kosten. Dit verschil is te 
verklaren door het opslag percentage van onvoorziene kosten en winst, het gehanteerde 
percentage is dan wel groter dan begroot zoals blijkt uit het kostenoverzicht van paragraaf 4.2. 
Met behulp van een statistische analyse kan aangetoond worden dat het gevonden verschil 
niet te verklaren is door toeval. Uit Montgomery en Runger [12] blijkt dat de paired t-test in 
dit geval bruikbaar is omdat het gepaarde waarnemingen betreft. Het verschil van xxx heeft 
een variantie van 1617 en een standaard deviatie van 40,2. De t-waarde van de paired t-test 
wordt dan Tcaic=18,1 en is dus groter dan 1cn1=1,96 waardoor de nulhypothese, waarin het 
verschil 0 is, verworpen kan worden. 

4.1.6 Bepaling tariefvoor transport met vaste adressen 

Het komt ook voor dat er een aanvraag voor een transport binnenkomt tussen twee specifieke 
adressen. In dit geval wordt het tarief op een andere manier bepaald. Eerst wordt het directe 
FTL tarief bepaald tussen de twee adressen. Op basis van de afstand tussen de adressen wordt 
de rijtijd berekend met behulp van Tabel 4.1. Bij de rijtijd komt nog twee uur voor het laden 
en lossen, dan wordt met behulp van de km/uur kostprijs het FTL tarief bepaald. 

Bij de bepaling van het LTL tarief tussen dezelfde adressen wordt het voorcalculatiemodel 
gebruikt. Het gebruikte FTL tarief in het voorcalculatiemodel wordt dan wel aangepast op de 
werkelijke kilometers tussen het Eerbeek en de twee adressen. Het directe FTL tarief wordt 
dan als bovengrens gebruikt voor de L TL tarieven. Het kan dus voorkomen dat het tarief voor 
het indirect uitleveren van 10 pallets even hoog is als het direct uitleveren van een volle 
vracht. Dit komt doordat de afstand bij een indirecte uitlevering via Eerbeek veel groter is dan 
bij de directe uitlevering. Dit blijkt ook uit het artikel van Van der Vlist en Broekmeulen [15]. 

4.2 Kostenoverzicht Benelux distributie 
In Tabel4.2 wordt het kostenoverzicht weergegeven van een trekker plus oplegger. Hierbij is 
een onderverdeling gemaakt tussen direct en indirecte kosten. De directe kosten zijn weer 
opgedeeld in vaste kosten, kosten per kilometer en kosten per uur. De indirecte kosten zijn 
bepaald aan de hand van een opslagpercentage over de directe kosten. Dit opslagpercentage 
zoals weergegeven in Tabel4.2 is overgenomen van de kostencalculaties van de NEA [14]. In 
Bijlage B staat een tabel waarin de componenten van de loonkosten van de chauffeur zijn 
weergegeven om een beter overzicht te krijgen van de opbouw van de loonkosten per uur. Op 
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basis van de kostenopbouw zoals weergegeven in Tabel 4.2 kunnen de ritkosten berekend 
worden. De ritkosten kunnen dan aan de hand van het aantal gereden kilometers en het aantal 
gemaakte uren bepaald worden met de onderstaande formule: 

C RITJ (x , d) =(A+ B *x+ C * d) * 1,16 

Met: 
CRITi (x,d) =De kosten van rit i, met uren x en afstand d 
x = Het aantal gemaakte uren van rit i 
d = Het aantal gereden km van rit i 

Voertuigtype Trekker+ Oplegger 
Inzetbare dagen kmidag 

Jaarkilometrage 
Uren chauffeur loon 
Uren chauffeur verblijf 

Vaste Ilosten per jaar 

.Afschrijving 
Mrb 
Eurovignet 
Rerde 
Verzekering 
Diverse overige kosten 

Variabele Ilosten per km 
.Afschrijving 
Banden 
Brandstof • 
Smeerolie 
Reparatie en onderhoud 

Kosten rijdend personeel 
Loon incl. soc .lasten" 
verblijlkosten 
Overige kosten 

TOTALE OIRECTE KOSTEN 

Algemene Ilosten (%) 

Loon incl. soc.lasten 
huisvesting 
overig 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

"€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

8,00% 

3,20% 

4,80% 

16,00% 

TOTALE KOSTEN 

KOSTPRIJS PER UUR (VERBLIJF) 
KOSTPRIJS PER Ktd 

trekker 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

Tabel 4.2 Kostenoverzicht Benelux distributie 
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" 

€ 
€ 
€ 
€ 

oplegger 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

-

opbrengst per dag per km 

werkuren p dag gem. snelheid 

combinatie 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ € 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

(4.2) 
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Op basis van het gedetailleerde kostenoverzicht van de Benelux distributie van Tabel 4.2 kan 
een overzicht gemaakt worden van de begrote dagopbrengst van een ingezette vrachtwagen. 
Dit overzicht is weergegeven in Tabel 4.3 en gebaseerd op het gemiddelde aantal kilometers 
en uren per ingezette wagen per dag. 

Uitgangspunten 

Jaarkilometrage 
Uren chaul!eur loon 
Uren chaul!eur verblifl 

Directe kosten 
Vaste kosten per jaar € 
Kosten per km € 
Kosten per uur € 
Totaal directe kosten 

Indirecte kosten 
Opslag percentage directe kosten 

Totale kosten 

Post onvoorzien 

Winst 

Totale opbrengst 

inze1bare dagen kmidag uren/dag 
" 

Per dag %aandeel 
€ 
€ 
€ 
€ 

16% € 

€ 

Tabel 4.3 Opbouw begroting dagopbrengst trekker plus oplegger 

4.3 Ritanalyse Benelux distributie 
In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in 
de prestatie en de verdeling van de ritten van de Benelux distributie. Hiervoor is een indeling 
gemaakt van de verschillende distributie regio's, zoals weergegeven in Bijlage C. Eerst wordt 
een overzicht gegeven van de prestatie van de ritten in de verschillende distributie regio's. 
Daarna zal er ook een overzicht gegeven worden van het karakter van de retouren uit de 
verschillende distributieregio's. Uiteindelijk wordt er ook een overzicht gegeven van de 
netwerkdichtheid in de verschillende regio's. In deze analyse zijn alle distributieritten 
opgenomen van week 5 tlm 12 in 2006. 

4.3.1 Prestatie van ritten in de verschillende regio's 

Voor deze analyse is per rit een aantal gegevens verzameld. Een overzicht van de verzamelde 
gegevens per rit staat in Bijlage D beschreven. In Tabel 4.4 is een overzicht van de prestatie 
van de distributieritten per regio weergegeven. In het overzicht is te zien dat een aantal regio's 
gemiddeld een negatiefresultaat hebben. Vooral de regio ' s A, B, DN en I hebben een slecht 
resultaat. 
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Aantal Ne 
Regio ritten % Ne km Ne uren Stops Omzet Kosten resultaat Marge Omzeti km Km/stOjl_ 
A (Noord Nederland) 
B (Noord Holland) -
C (Oost Nederland) -
DM (Midden Nederland) -
ON (Noord Randstad) - -
DZ (Zuid Randstad) -
E /BmbantiZeeland) -
G /limbun1l -
H (Noord-West België) -
I/Rest Belqiëfluxemburq) -
Totaal -
Tabel4.4 Overzicht prestatie distributieritten 

In de bovenstaande tabel is weergegeven: 

-
-
-

-
- -
-
-
-
-
- -

• Regio; de geografische regio waar de rit is gereden; 
• Aantal ritten; het aantal ritten per regio; 

-

-
-
-

• Percentage; het percentage ritten naar die regio van totaal; 

-
-
-

-
-

- -
-
-

- -
- -

• Ne km; dit is het gemiddelde aantal werkelijk gereden kilometers per rit per regio; 
• Ne uren; dit is het gemiddelde aantal werkelijk gemaakte uren per rit per regio; 
• Stops; dit is het gemiddelde aantal stops per rit per regio; 
• Omzet; de gemiddelde omzet per rit per regio; 
• Kosten; dit zijn de gemiddelde kosten per rit per regio gebaseerd op de werkelijke 

kilometers en uren; 
o Eigenrijders: kosten= (A+ B* km+ C *uren)* 1,16 
o Charters: kosten= (inkoop kosten (uit Plan & Go)+ D *km) * 1,16 

• Ne Resultaat; dit is het gemiddelde resultaat per rit per regio (resultaat= omzet 
kosten); 

• Omzet/km; de gemiddelde omzet per km per regio; 
• Km/stop; het gemiddelde aantal gereden kilometers per stop per regio. 

4.3.2 Karakter van de retouren uit de regio's 

-
-

Van alle geanalyseerde distributieritten is ook informatie verzameld over de retour van de rit. 
De verzamelde gegevens per rit zijn weergegeven in Bijlage E. De retour van een rit wordt 
ingedeeld in één van de onderstaande categorieën: 

• Dagelijkse afhaler in regio; in dit geval is er een retour geladen bij een dagelijkse 
afhaler die in de regio zit waar de distributierit is uitgevoerd. Het gaat hier meestal om 
een volle vracht; 

• Retour uit regio; in dit geval is er ook een retour geladen in de regio waar de 
distributierit is uitgevoerd, het is geen dagelijkse afhaler. Het gaat hier meestal om een 
aantal pallets in plaats van een volle vracht; 

• Dagelijkse afhaler buiten regio; in dit geval is er een retour geladen bij een dagelijkse 
afhaler die niet in de regio zit waar de distributierit is uitgevoerd. Er zijn dus een 
aantallege kilometers gereden voordat er een volle vracht retour is geladen; 

• Slechte retour; in dit geval is er een retour geladen, maar niet in de regio waar de 
distributierit is uitgevoerd en ook geen volle vracht. Er zijn dus een aantal lege 
kilometers gereden voordat er een aantal pallets retour worden geladen; 

• Geen retour; in dit geval is er geen retour geladen. 
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Op basis van de geanalyseerde distributieritten wordt een overzicht gemaakt van het aantal 
retouren per categorie per regio. Dit overzicht is weergegeven in Tabel4.5. 

Reqio 
A B c DM ON DZ E G H I Totaal 

Daqeliikse afhaler in reqio R1 
Retour uit regio R2 
DageiUkse afhaler buiten regio R3 -
Slechte retour R4 -
Geen retour R5 
Totaal 

Tabel 4.5 Overzicht van de retouren per regio 

Om een beter overzicht te krijgen van de retouren per regio worden de exacte waarden 
omgerekend naar percentages. Dit overzicht is weergegeven in Tabel 4.6. 

Reqio 
A B c DM ON DZ E G H I Totaal 

DageiUkse afhaler in regio R1 
Retour uit reqio R2 -
Daqeliikse afhaler buiten reqio R3 -

Slechte retour R4 
Geen retour R5 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 4.6 Overzicht van de retouren per regio 

Aan de hand van het overzicht in Tabel4.6 kan de hypothese opgesteld worden dat de regio's 
A, B en DN slecht scoren op de retouren. Ze hebben geen tot weinig dagelijkse afhalers in de 
regio en komen vaak helemaal leeg terug. Uit de regressieanalyse die in Bijlage F is 
weergegeven blijkt dat er een verband is tussen het soort retour en het nacalculatieresultaat 
Het gevonden model ziet er als volgt uit: 
NC resultaat= A+ 180,00 *RI+ 59,57 * R2 + 79,01 * R3 + 59,56 * R4 
Het gebruikte significantieniveau a voor de variabelen in de bovenstaande regressieanalyse is 
gelijk aan 0,95. De voorspelbare waarde van het model, de R2

, is gelijk aan 10,39 %. De 
variabelen R1 , R2, R3 en R4 hebben een positieve invloed op het nacalculatieresultaat in 
vergelijking met de referentievariabele R5. Uit het regressiemodel blijkt dat een volle vracht 
retour laden het beste resultaat geeft als de retour in de categorie R1 ofR3 valt. 

4.3.3 Analyse naar de netwerkdichtheid 

De netwerkdichtheid is gedefinieerd als het aantal zendingen per oppervlakte eenheid per 
tijdseenheid. Dus bijvoorbeeld 1,8 zendingenlkm2/jaar. Een zending wordt geladen en via het 
DC uitgeleverd op de bestemming. Met behulp van de oppervlakte van het verzorgingsgebied 
van het DC en het aantal zendingen in het verzorgingsgebied kan de netwerkdichtheid 
berekend worden. De bepaling van de oppervlakte van de verschillende regio's is 
weergegeven in Bijlage C. Uit het artikel van Christofides and Eilon [3] blijkt dat de 
netwerkdichtheid een positieve invloed heeft op de efficiëntie van de uitvoering van de 
distributie. Een hogere netwerkdichtheid geeft dus een efficiëntere uitvoering van de 
distributie. De efficiëntie van de uitvoering van de distributie wordt gedefinieerd als de 
hoeveelheid gebruikte resources om de zendingen te distribueren. Het aantal gereden 
kilometers en gemaakte uren zijn de resources van een rit die de kosten bepalen. In Tabel 4. 7 
wordt een overzicht gegeven van de netwerkdichtheid van de verschillende distributieregio's. 
Uit het overzicht blijkt dat de netwerkdichtheid in de regio's A, H en I lager is dan het 
gemiddelde van de Benelux. 
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Ûl>pervlakte Aantal zendingen Aant.JI zendingen Aant.JI zendingen Netwerkdichtheid Relatieve 
Regio km2 in l>eriode 2 en 3 per daq per jaar zendinq/km2/jaar dichtheid 
A (Noord Nederland! 9625 
B (Noord Holland) 1900 
C (Oost Nederland! 5400 
DM (Midden Nederland! 3700 
DN /Noord Randstad) 2125 
DZ jluid Randstad) 2500 -
E (Brab<~ ntiZeelandl 5250 - -

G (Limburg) 3500 -
H (Noord-West Bel!lië) 17600 
I /Rest Bel!lië/luxembmgl 15775 
Tot.l<ll 67375 

Tabel 4. 7 Overzicht netwerkdichtheid per regio 

4.4 Verschil tussen de voor- en nacalculatie 
Om de analyse van de Benelux distributie verder uit te werken is het belangrijk om het 
verschil te bepalen tussen de voor- en nacalculatie. Dit verschil kan bepaald worden op 
verschillende aggregatieniveaus. Het verschil tussen de voor- en nacalculatie zal eerst op het 
hoogste aggregatieniveau worden bepaald. Daarna wordt op een lager aggregatieniveau het 
verschil bepaald tussen verschillende afdelingen zoals die in het raamwerk van Figuur 2.1 zijn 
weergegeven. 

4.4.1 Verschil op het hoogste aggregatieniveau 

Het verschil tussen de voor- en nacalculatie op het hoogste aggregaatniveau kan bepaald 
worden door de werkelijke omzet, afstand, tijd en kosten per rit te vergelijken met het begrote 
aantal. In paragraaf 4.2 is beschreven dat de begrote omzet € xxxende begrote kosten € xxx 
per rit per dag zijn. Hiervoor worden gemiddeld yyy kilometers en zz uren gemaakt. De 
werkelijke gemiddelde waarden van de ritten uitgevoerd in week 5 tlm 12 zijn weergegeven 
in Tabel 4.8. Als deze waarden vergeleken worden met de begrote waarden, dan blijkt dat de 
werkelijk behaalde omzet 6% lager is dan begrote waarden. Daarnaast moeten er 5% meer 
kilometers en 1% meer uren gemaakt worden om de omzet te halen. Waardoor de gemaakte 
kosten 4% hoger zijn dan begroot. Dit betekent dat er minder omzet gemaakt is tegen hogere 
kosten dan begroot. 

Totaal Per auto per dag % van voorcalculatie 
Aantal ritten - -
Omzet - - 94% 
Aantal gereden km - - 105% 
Aantal gemaakte uren - - 101% 
Kosten - - 104% 

Totaal Per auto per dag % van voorcalculatie 

Tabel4.8 Behaald resultaat week 5 t/m 12 

4.4.2 Verschil tussen afdelingen 

Op basis van de kostencalculatie uit paragraaf 4.2 is de km/uur kostprijs bepaald. Met behulp 
van deze km/uur kostprijs en de werkelijk gemaakte kilometers en uren van een rit kunnen de 
nacalculatiekosten van die rit berekend worden. Op dezelfde manier kunnen ook de 
voorcalculatiekosten en de kosten gebaseerd op de plangegevens berekend worden. In Figuur 
4.1 staat schematisch weergegeven tussen welke afdelingen op ritniveau het verschil in kosten 
bepaald kan worden. Op basis van de verwachte kilometers en uren, de geplande kilometers 
en uren, de werkelijk gemaakte kilometers en uren en de km/uur kostprijs kunnen 
respectievelijk de VC kosten, de PC kosten en de NC kosten berekend worden. Met behulp 
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van de berekende kosten per afdeling kan nu eenvoudig een vergelijking worden gemaakt 
tussen de afdelingen. 

Verwachte aantal 
km's en uren 

VC kosten 

Geplande aantal 
km's en uren 

PC kosten 

erschil tussen 
Nacalculatie en 
Voorcalculatie 
NC kosten - VC kosten 

Figuur 4.1 Overzicht verschil tussen afdelingen 

Werkelijke aantal 
km's en uren 

NC kosten 

De verschillen per afdeling kunnen in kaart gebracht worden door de verschillende kosten van 
elkaar af te trekken. Een overzicht van de analyse van het verschil tussen de afdelingen per rit 
(ritgegevens van week 5 tlm 12) is weergegeven in Tabel4.9. 

NC kosten- PC kosten- NC kosten-
VC kosten VC kosten PC kosten 

Aantal waarnemingen - - -
Gemiddelde - - -
Variantie - - -
Standard deviatie - - -
Minimum - - -
Maximum - - -

Stnd. skewness - - -

Stnd. kurtosis - - -

Tabel4.9 Resultaten van analyse NC kosten min VC kosten 

Met behulp van een statistische analyse kan aangetoond worden dat de gevonden verschillen, 
zoals in Tabel 4.9, niet te verklaren zijn door toeval. Op basis van het boek van Montgomery 
en Runger [12] moet in deze situatie gebruik gemaakt worden van de t-toets voor gepaarde 
waarnemingen, de paired t-test. De paired t-test kan gebruikt worden om het gevonden 
verschil te testen als er sprake is van gepaarde waarnemingen, iedere rit heeft VC, PC en NC 
kosten. Hierdoor hebben de waarnemingen per rit een grote correlatie met elkaar. Het nadeel 
van de paired t-test is dat het aantal vrijheidsgraden met de helft daalt. In dit geval is de 
invloed hiervan klein omdat het aantal vrijheidsgraden hoog genoeg is. De variantie van het 
gevonden verschil in de paired t-test is kleiner dan de variantie van de two-sample t-test, 
waarin de twee variabelen onafhankelijk zijn van elkaar. In Bijlage G staat de onderbouwing 
van de variantie en de uitgevoerde paired t-test uitgewerkt. 
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Uit de analyse van het verschil tussen de NC kosten en de VC kosten van de ritten blijkt dat 
het verschil gemiddeld 20% van de NC kosten is. Het verschil is positief, wat betekent dat de 
NC kosten hoger zijn dan de VC kosten. Hieruit blijkt dat in werkelijkheid meer kilometers en 
uren gemaakt zijn dan verwacht in de voorcalculatie. De werkelijke prestatie is dus lager dan 
de verwachte prestatie. Uit de paired t-test blijkt dat de berekendet-waarde (Tcaic) gelijk is aan 
14,29 en dus groter is dan de kritische t-waarde (Tent) van 1,96 waardoor de nulhypothese, 
waarin het verschil 0 is, verworpen kan worden. 

Uit de analyse van het verschil tussen de PC kosten en de VC kosten blijkt dat verschil 
gemiddeld 8% van de PC kosten is. Het verschil is positief, de verwachte kosten uit de 
voorcalculatie zijn dus lager dan de geplande kosten berekend met de plangegevens. Het 
aantal verwachte kilometers en uren is dus lager dan het geplande aantal. Ook deze analyse 
kan onderbouwd worden met de paired t-test. Uit de test blijkt dat Tcalc = 4,50 en dus groter is 
dan T crit = 1,96 waardoor de nulhypothese, waarin het verschil 0 is, verworpen kan worden. 

Uit de analyse van het verschil tussen de NC kosten en de PC kosten blijkt dat verschil 
gemiddeld 14% van de NC kosten is. Het verschil is positief, de geplande kosten berekend 
met de plangegevens zijn dus lager dan de kosten berekend met de werkelijk gemaakte 
kilometers en uren. Het aantal werkelijk gemaakte kilometers en uren is dus hoger dan het 
geplande aantal. Ook deze analyse kan onderbouwd worden met de paired t-test. Uit de test 
blijkt dat Tcalc = 24,57 en dus groter is dan Tcrit = 1,96 waardoor de nulhypothese, waarin het 
verschil 0 is, verworpen kan worden. 

4.4.3 Verschil tussen de verschillende distributie regio's 

Met dezelfde methode als in paragraaf 4.4.2 kunnen de verschillen tussen de NC kosten en de 
VC kosten ook per regio bepaald worden. In Tabel4.10 wordt een overzicht gegeven van de 
gevonden verschillen per regio. Het blijkt dat bij de meeste regio's het verschil tussen de NC 
kosten en de VC kosten statistisch onderbouwd is. Bij de regio C is het verschil tussen de 
voor- en nacalculatie niet statistisch onderbouwd en bij de regio I is de steekproef te klein. 

Regio n D sd Tcalc Tcrit Ho verwerpen 
A (Noord Nederland) - - - 12,50 1,990 Ja 
B (Noord Holland) - - - 10,16 2,021 Ja 
C (Oost Nederland) - - - -0,22 1,970 Nee 
DM (Midden Nederland) - - - 6,88 1,980 Ja 
DN (Noord Randstad) - - - 12,43 1,980 Ja 
DZ (Zuid Randstad) - - - 4,93 1,970 Ja 
E (BrabanUZeeland) - - - 14,87 1,980 Ja 
G (Limburg) - - - 4,75 2,000 Ja 
H (Noordwest België) - - - 2,74 2,000 Ja 
I (Rest België/Luxemburg) - - - 0,07 12,706 Nee 
Totaal - - - 14,29 1,96 Ja 

Tabel4.10 Overzicht NC kosten min VC kosten per regio 

4.5 Oorzaken voor het gevonden verschil 
Uit de resultaten blijkt dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de voorcalculatorische 
kosten, de kosten op basis van de plangegevens en nacalculatorische kosten. Dit betekent dat 
er in de uitvoering van de rit meer resources (kilometers en uren) worden gebruikt dan 
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verwacht en gepland. Het verwachte resultaat van de voorcalculatie wordt dus uiteindelijk niet 
gehaald. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk waardoor het gevonden verschil kan 
ontstaan. Het verschil kan op verschillende plaatsen in werkproces van een order, zoals is 
weergegeven in het raamwerk van Figuur 2.1, ontstaan. 

4.5.1 Voorcalculatie 

De eerste plaats in het raamwerk waar het verschil kan ontstaan is de voorcalculatie. Als het 
gebruikte voorcalculatiemodel voor de bepaling van het tarief niet realistisch is geeft het een 
tarief af wat niet overeenkomt met de werkelijke kosten. Het tarief kan dan te laag zijn en dus 
niet kostendekkend, het tarief kan echter ook te hoog zijn waardoor het niet marktconform is. 
Het gebruikte voorcalculatiemodel, dat uitgebreid behandeld is in paragraaf 4.1, bestaat in 
principe uit 2 delen: 

• de berekening van de km/uur kostprijs op basis van de kostprijs; 
• de berekening van de gereden kilometers en uren om kosten aan de zending toe te 

rekenen. 
Als de berekening van de km/uur kostprijs wordt vergeleken met de kostencalculatie van de 
NEA [ 14] blijkt dat er een verschil is bij de variabele kosten per kilometer. De variabele 
kosten bij Burgers Logistics liggen ruim 5 cent/km lager doordat de afschrijving op de trekker 
lager is. De afschrijving is gebaseerd op werkelijke afschrijving bij Burgers Logistics. Verder 
zijn er geen grote verschillen tussen de kostencalculaties. Als de kostencalculatie van Burgers 
Logistics vergeleken wordt met de kostencalculatie in het boek vanBardiet al. [1] blijkt dat 
het verschil groter is. Het grotere verschil ontstaat doordat de prijs van de brandstof lager is. 
Dit is te verklaren doordat het een Amerikaanse kostencalculatie is uit 2001, de 
brandstofprijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen en in Amerika liggen de brandstofprijzen 
ook structureellager dan in Nederland. De huurkosten van apparatuur en inkoop van transport 
is een kostenpost die niet in de kostencalculatie van Burgers Logistics en de NEA [ 14] 
voorkomt. De verschillen kunnen dus verklaard worden doordat de kostencalculatie in Bardi 
et al. [1] algemeen, niet up-to-date en Amerikaans is waar andere regels gelden. De conclusie 
kan gemaakt worden dat de kostencalculatie van Burgers Logistics goed in elkaar zit, omdat 
het verschil met de kostencalculatie van de NEA [ 14] klein is en het verschil met de 
kostencalculatie in Bardi et al. [ 1] goed te verklaren is. 

Het is moeilijk te bepalen of de berekening van kilometers en uren op basis van de gemaakte 
aannamen realistisch genoeg is. De berekende kosten van een FTL worden op basis van de 
zendingsgrootte toegerekend aan een LTL zending. Uit het artikel van Lapierre et al. [10] 
blijkt dat de transportkosten afhankelijk zijn van de zendingsgrootte, de kosten worden dus op 
de juiste manier toegerekend. Zoals in paragraaf 4.1 is beschreven kan het gebruikte model 
benaderd worden met de groepagefunctie met een routing efficiëntie van r =0,40. In het 
artikel van Van der Vlist en Broekmeulen [ 15] wordt het model met een routing efficiëntie 
van r = 0,435 gebruikt. In het artikel van Cheung et al. [2] wordt het model bij DHL Rong 
Kong beschreven met een routing efficiëntie r = 0,50. In Koeman [8] wordt het model bij 
Frans Maas beschreven met routing een efficiëntie r = 0, 415. De routing efficiëntie die bij 
Burgers Logistics wordt gebruikt is dus lager dan in de voorbeelden uit de literatuur. In figuur 
4.2 zijn de verschillende routing efficiëntie weergegeven. Door de lagere routing efficiëntie 
krijgen de LTL zendingen minder kosten toegerekend en lager tarief. 

@ burgers logistics 21 



Routing Efficiency 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 ... 
0 

- r=0,5 
ti 
ca 0,5 .... - r=0,435 

ûj - r=0,40 
0 
() 

0,4 -r=O 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Load factor 

Figuur 4.2 De invloed van de verschillende routing efficiëntie 

4.5.2 Planning 

De tweede afdeling waar een verschil tussen de voor- en nacalculatie kan ontstaan is op de 
afdeling planning. De planners zijn niet in staat om de planning zo efficiënt te maken als 
verwacht is in de voorcalculatie. Uit de analyse van paragraaf 4.3.3 blijkt dat de 
netwerkdichtheid (=het aantal zendingen per km2 per jaar) in de gebieden A, Hen I onder de 
gemiddelde netwerkdichtheid ligt. Het kan zo zijn dat de netwerkdichtheid in een bepaald 
gebied te laag is waardoor er teveel kilometers per stop gemaakt moeten worden. De 
vrachtwagens kunnen minder efficiënt dan verwacht de distributie uitvoeren. De routing 
efficiëntie komt dan niet overeen met de verwachting in de voorcalculatie. Als de routing 
efficiëntie in de voorcalculatie sterk aangepast wordt, is de kans groot dat de tarieven voor de 
kleine zendingen teveel stijgen en niet meer concurrent zijn. Het is dus niet verstandig om het 
verschil tussen de voor- en nacalculatie op deze manier te verkleinen. Uit het artikel van 
Christofides en Eilon [3] blijkt dat met behulp van netwerkverdichting, het verhogen van het 
aantal zendingen per km2 per jaar, het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per zending 
lager wordt. De distributie kan dan efficiënter uitgevoerd worden en de werkelijke routing 
efficiëntie komt beter overeen met de routing efficiëntie uit de voorcalculatie. 

4.5.3 Uitvoering van de rit 

Een verschil tussen de voor- en nacalculatie kan ook ontstaan bij de uitvoering van de rit. Bij 
de uitvoering van de rit blijkt dat er meer kilometers en uren gemaakt worden dan er gepland 
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zijn, hierdoor worden de werkelijke kosten hoger dan de geplande kosten. In Bijlage H staat 
de uitkomst van een gedetailleerde analyse naar de verschillen tussen de planning en de 
werkelijke uitvoering. Uit de analyse blijkt dat een rit gemiddeld 19% meer kilometers en 
29% meer uren maakt dan gepland terwijl het aantal stops gelijk blijft. De belangrijkste 
verklaring voor dit verschil zijn de toegevoegde niet geplande stops voor retourlading. Uit de 
data blijkt echter dat het aantal stops gelijk blijft, dit komt omdat de definitie van intertour 
(iedere zending is een stop) anders is dan die van de nacalculatie (ieder adres is een stop). 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere oorzaken die het verschil verklaren: 

• Chauffeur moet omrijden i.v.m. omleidingen of verkeerd rijden; 
• Wachturen; 
• Het systeem is te optimistisch ingesteld, het snelheidsprotiel van Intertour is te positief 

ingesteld of de laad/lostijden zijn te krap ingesteld. 

4.5.4 Nacalculatie 

Een verschil kan ook ontstaan in de nacalculatie van het informatiesysteem. In de nacalculatie 
worden de kosten van een rit toegerekend aan de zending en wordt de omzet verdeeld over het 
collectie- en het distributietraject Als de kosten en opbrengsten niet op een "eerlijke manier" 
verdeeld worden kan een zending onterecht een negatief of positief resultaat krijgen. Het 
systeem rekent de kosten en opbrengsten nu toe op basis van het aantal kilometers. De totale 
ritkosten worden verdeeld op basis van kilometers, dus twee zendingen die even ver van 
Eerbeek af liggen krijgen evenveel kosten toegewezen ongeacht de grootte van de zending. 
Dit geeft geen eerlijk beeld van de kosten per zending, de kosten van de zending zijn immers 
afhankelijk van de zendingsgrootte, zie Lapierre et al.[lü]. Bij Burgers Logistics en in de 
analyse is deze informatie over de kostenverdeling uit het systeem niet gebruikt. 

De omzetverdeling van het informatiesysteem is wel gebruikt omdat er geen andere 
mogelijkheid was om de omzet van de verschillende ritten te bepalen. De omzet van de 
zending wordt op basis van de afstand van Eerbeek verdeeld over het collectie- en 
distributietraject Als een zending bijvoorbeeld in België opgehaald wordt, krijgt de rit die het 
collectietraject uitvoert het grootste deel van de omzet toegerekend. Uit de analyse naar de 
retouren uit de verschillende regio's van paragraaf 4.3.2 blijkt dat vvv% van de ritten uit de 
regio H een volle vracht retour laden. Deze ritten hebben dus het voordeel van de 
omzetverdeling op basis van kilometers, omdat ze een grootste deel van de omzet van de 
opgehaalde zendingen toegerekend krijgen. Dit verklaart ook waarom de ritten uit regio H in 
tegenstelling tot de ritten uit regio A wel een positieve bijdrage leveren, ondanks dat veel 
kenmerken van de regio's hetzelfde zijn. De netwerkdichtheid is lager dan gemiddeld en de 
regio's liggen relatiefver van Eerbeek af waardoor de aanrij-afstand, dit is de afstand van het 
DC naar de eerste stop in de distributieregio, groot is. In Bijlage I is een aanvullende analyse 
beschreven die de gemiddelde kosten en opbrengsten van gedistribueerde zendingen in regio 
H in kaart brengt. Hieruit blijkt dat de kosten voor het uitleveren van een zending in regio H 
bijna even hoog zijn als de opbrengst van die zending. Het positieve resultaat van de regio H 
wordt dus verklaard door de grote hoeveelheid omzet die de ritten toegewezen krijgen op 
basis van de retouren uit de regio H. 

4.5.5 Extra kosten 

De laatste plaats waar een verschil kan ontstaan is doordat er veel extra kosten gemaakt 
worden. Bijvoorbeeld doordat er veel zendingen blijven staan die door dure koeriers vervoerd 
moeten worden. Het kan ook zo zijn dat er veel trekkers en opleggers onderhoud nodig 
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hebben, door mankementen lopen de ritten veel vertraging op wat tot veel extra kosten leidt. 
Uit de analyse blijkt echter niet dat deze problemen structureel spelen. 

4. 6 Kwantitatieve aspecten die verschil verklaren 
In de vorige paragraaf zijn vooral kwalitatieve argumenten gegeven die het verschil tussen de 
voor- en nacalculatie verklaren. Met behulp van een regressieanalyse kan het verschil op een 
kwantitatieve manier verklaard worden. Met de regressieanalyse kunnen verbanden tussen 
meetbare grootheden onderzocht en gemodelleerd worden. Door middel van een iteratief 
proces wordt bepaald welke onafhankelijke variabelen een verband hebben met de 
afhankelijke variabele. De regressieanalyse kan dus gebruikt worden om een verklarend 
model te maken waarin de afhankelijke variabelen verklaard worden door de onafhankelijke 
variabelen. De regressieanalyse kan ook gebruikt worden om een model te maken waarmee de 
afhankelijke variabele voorspeld kan worden. Bij het verklarende model is het van belang dat 
de onafhankelijke variabelen een significante bijdrage leveren. Bij het maken van een 
voorspellend model is dit minder belangrijk, zolang de voorspelling maar nauwkeurig genoeg 
is. Bij deze regressieanalyse moet een verklarend model gemaakt worden, het is dus van 
belang dat de onafhankelijke variabelen een significante bijdrage leveren. 

4.6.1 Regressieanalyse naar verschil tussen voor- en nacalculatie 

Met behulp van het statistische analyse programma Statgraphics kan een regressieanalyse 
uitgevoerd worden. In Bijlage J staat een dergelijk regressiemodel uitgewerkt. Uit een eerste 
analyse blijkt dat er een hoge correlatie is tussen de variabelen A, B, C, DM, DN, DZ, E, G, 
H, en de constante. De waarden van deze variabelen in de correlatiematrix liggen allemaal 
boven de 0,95. De huidige regio indeling is dus niet geschikt om een regressieanalyse mee uit 
te voeren. Mogelijke oorzaken voor de hoge correlatie zijn: de mate van overlap tussen 
regio's en een verschil tussen het aantal observaties per regio. Door verschillende regio's 
samen te voegen kunnen deze problemen verminderd worden en kan er wel regressieanalyse 
uitgevoerd worden. Uit deze regressieanalyse blijkt dat het verschil tussen de nacalculatie 
kosten (NC kosten) en de voorcalculatie kosten (VC kosten) verklaard wordt door de 
variabelen nacalculatie kilometers (NC KM), nacalculatie uren (NC UREN), de verschillende 
retouren (Rl, R2, R3, R4) en de nieuwe verschillende regio's (REGIOl en REGI02). Het 
gevonden model ziet er dan als volgt uit: 
NC kosten- VC kosten= A+ 0,3341 * NC KM+ 17,95 * NC UREN+ 68,68 * REGJOl + 
82,48 * REG/02- 272,09 *RI- 89,46 * R2 -138,23 * R3- 85,11 * R4 
Het gebruikte significantieniveau a voor de variabelen in de bovenstaande regressieanalyse is 
gelijk aan 0,95. De voorspelbare waarde van het model, de R2

, is gelijk aan 16,27%. De 
variabelen NC KM en NC UREN hebben een positieve invloed op het verschil, het verschil 
wordt groter naarmate er meer kilometers of uren gemaakt worden. De variabelen voor de 
retouren Rl, R2, R3 en R4 hebben in vergelijking met de referentie variabele R5 een 
negatieve invloed op het verschil, het verschil wordt kleiner als de rit de desbetreffende retour 
heeft. Aan de coëfficiënten is te zien dat het retour laden van een volle vracht in de regio (Rl) 
de grootste invloed heeft op het verschil. De referentie variabele R5 heeft dus de minst 
negatieve invloed op het verschil. De variabelen voor de regio REGIO 1 en REGI02 hebben 
in vergelijking met de referentie variabele REGI03 een positieve invloed op het verschil, als 
de rit in de desbetreffende regio is uitgevoerd wordt het verschil groter. Uit de coëfficiënten 
blijkt dat REGlOl en REGI02 ongeveer dezelfde invloed hebben op het verschil. 
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4. 7 Conclusie van ritanalyse 
Uit de analyse naar het verschil tussen de begroting (voorcalculatie) en de uiteindelijke 
prestatie (nacalculatie) blijkt dat er meer kilometers en uren worden gemaakt dan voorzien. 
De uiteindelijke prestatie is dus lager van verwacht. De belangrijkste oorzaken voor de 
verschillen tussen de voor- en nacalculatie zijn: 

1. De verwachte efficiëntie van het distributieproces blijkt in werkelijkheid lager te zijn. 
De netwerkdichtheid is niet in alle regio's voldoende om de verwachte efficiëntie van 
het distributieproces te halen. De gebruikte factor voor de routing efficiëntie van de 
groepagefunctie, die een maat is voor de efficiëntie van het distributieproces, in de 
voorcalculatie is in vergelijking met de literatuur aan de lage kant. De verwachte 
efficiëntie en netwerkdichtheid zijn hoger dan de werkelijke efficiëntie die uit de 
nacalculatie blijkt. Hierdoor zijn de tarieven uit de voorcalculatie te laag en ontstaat er 
een verschil tussen de voor- en nacalculatie. 

2. In de voorcalculatie is geen informatie over de retouren meegenomen. Uit de 
regressieanalyse van paragraaf 4.6.1 blijkt dat het verschil tussen de voor- en 
nacalculatie groter wordt naarmate de retour slechter wordt. In het 
voorcalculatiemodel is impliciet aangenomen dat er altijd een goede retour is voor de 
rit. Dit blijkt ook uit de prestaties van de verschillende regio's van paragraaf 4.3, 
regio ' s met weinig retouren presteren niet voldoende. 

3. In de voorcalculatie is ook geen informatie over de doorlooptijd meegenomen. Uit de 
regressieanalyse van paragraaf 4.6.1 blijkt ook dat het verschil groter wordt naarmate 
de afstand groter wordt, hieruit blijkt dat de informatie over de maximale doorlooptijd 
van de zendingen niet is meegenomen in het voorcalculatiemodeL Ritten met een 
bestemming ver van Eerbeek hebben minder tijd om distributie uit te voeren door de 
grotere aanrij-afstand. De bruikbare distributiecapaciteit voor deze vrachtwagens is 
lager waardoor de distributiekosten per zending hoger zijn. Uit het artikel van Cheung 
et al. [2] blijkt ook dat een verkorting van maximale doorlooptijd de kosten per 
zending verhoogt. 
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5 Analytisch model van het transportnetwerk 
Het doel van het diepteonderzoek is het maken van een ontwerp waarmee het verschil tussen 
voor- en nacalculatie kleiner wordt. Het verkleinen van het verschil tussen de voor- en 
nacalculatie heeft een positief effect op de bijdrage van de zendingen. Om een dergelijk 
ontwerp te maken is het belangrijk om inzicht te hebben in de kosten van het 
transportnetwerk. Met behulp van dit inzicht kan het voorcalculatiemodel aangepast worden, 
zodat het beter aansluit op de gemaakte kosten van de nacalculatie. Anderzijds kan met 
behulp van dit inzicht ook bepaald worden of de nacalculatie aangepast kan worden. Er wordt 
dan bepaald of het mogelijk is om met behulp van een alternatieve inrichting van het 
transportnetwerk de distributie efficiënter uit te voeren en de kosten te verlagen. In de eerste 
paragraaf wordt de scope van het diepteonderzoek uitgewerkt. Daarna wordt in de tweede 
paragraaf het analytische model beschreven waarmee inzicht verkregen kan worden in de 
inrichting en de kosten van het transportnetwerk. 

5.1 Scope van het ontwerp 
Voordat het distributieproces bij Burgers Logistics gemodelleerd kan worden zal eerst kort 
het huidige transportnetwerk en de scope van het ontwerp besproken worden. Het netwerk 
van Burgers Logistics heeft één vestiging in Eerbeek Vanuit Eerbeek wordt het 
transportnetwerk dat de gehele Benelux bedient aangestuurd. In het netwerk kan er 
onderscheid gemaakt worden tussen twee manieren van transport: 

• Direct transport van een zending van de afzender naar de geadresseerde zonder 
hergroepage op het DC; 

• Transport van een zending van de afzender naar de geadresseerde met hergroepage in 
Eerbeek 

Direct transport wordt alleen gebruikt als er sprake is van een volle vracht, een Pull Trucklaad 
(PTL). Een PTL zending is in dit onderzoek gedefinieerd als een zending die direct 
uitgeleverd kan worden. De afweging of een zending direct uitgeleverd kan worden is volgens 
Van der Vlist en Broekmeulen [ 15] afhankelijk van: 

• De capaciteit van de vrachtwagen, als de capaciteit van de vrachtwagen groter wordt 
dan wordt het aantrekkelijker om met een DC te werken; 

• De locatie van het DC ten opzichte van de fabriek en de klant, als het DC dichterbij de 
directe route tussen de fabriek en de klant ligt wordt het aantrekkelijker om met een 
DC te werken; 

• Het volume dat beschikbaar is op het DC voor consolidatie naar de klant, als het 
volume groter wordt, wordt het aantrekkelijker om met een DC te werken; 

• De tariefstructuur voor het vervoeren van een Less Than Pull Trucklaad (LTL) 
zending, als de kosten van een LTL zending ten opzichte van een PTL lager worden, 
wordt het aantrekkelijker om met een DC te werken; 

• Het tarief voor het gebruik van het DC, als er meer zendingen over het DC gaan dalen 
de toegerekende DC kosten per zending en wordt het aantrekkelijker om met een DC 
te werken. 

Op basis van de bovenstaande punten die alleen betrekking hebben op de transportkosten en 
de DC kosten kan bepaald worden of een zending direct uitgeleverd kan worden. De 
voorraadkosten zijn niet meegenomen in de bovenstaande punten. Logistieke dienstverleners 
hoeven geen rekening te houden met de voorraadkosten omdat ze de producten niet in hun 
eigendom hebben. Daarentegen moeten ze wel rekening houden met de doorlooptijd en de 
daarbij horende kosten. 
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Het ontwerp van het onderzoek richt zich alleen op L TL zendingen. FTL zendingen, die direct 
uitgeleverd kunnen worden, worden buiten beschouwing gelaten. Alle zendingen die in het 
beschouwde netwerk van het ontwerp voorkomen worden dus altijd indirect via het DC in 
Eerbeek uitgeleverd. Deze stroom L TL zendingen representeert een groot deel van de 
goederenstroom van Burgers Logistics. Burgers Logistics richt zich immers op zendingen met 
een grootte van 1 tot 3 pallets. Het blijkt ook dat 95% van de zendingen een zendingsgrootte 
hebben die kleiner is dan 6 pallets. 

5.2 Het model als basis voor het herontwerp 
Voor het modelleren van distributieproblemen en transportnetwerken zijn er twee soorten 
modellen mogelijk. Complexe wiskundige modellen waarmee de optimale oplossing berekend 
kan worden en relatief eenvoudige modellen gebaseerd op aannamen die een benadering van 
de optimale oplossing geven. Het voordeel van de benaderingsmodellen is dat er relatief 
weinig data en inzicht in complexe rekenmodellen nodig is. Deze benaderingsmodellen zijn 
uitermate geschikt om inzicht te krijgen in het gedrag van het systeem in tegenstelling tot de 
complexe wiskundige modellen. Met behulp van een benaderingsmodel kan dus inzicht 
verkregen worden in het effect en de gevoeligheid van de variabelen op de totale kosten. 

5.2.1 Het GOMA model 

Een voorbeeld van een benaderingsmodel wat inzicht geeft in het gedrag van het systeem is 
het General Optimal Market Area (GOMA) model van Erlenkotter [6]. Met behulp van het 
GOMA model kan de optimale oppervlakte van het verzorgingsgebied van één DC berekend 
worden. Op basis van de afweging tussen de kosten van het DC en de transportkosten, worden 
de gemiddelde kosten per oppervlakte eenheid geminimaliseerd. 

Het GOMA model is gebaseerd op de volgende aannamen: 
(a) De vraag is uniform verdeeld over het totale gebied, met dichtheid D>O per 

oppervlakte eenheid; 
(b) De kosten van een DC waar w zendingen per jaar doorheen gaan is Fwa + bw, met 

F>O de vaste kosten van het DC, 0 ~1 de DC kostenexponent en b 2fl de variabele 
productiekosten. (de variabele productiekosten b hebben geen invloed op de 
minimalisatie en worden verder ook niet meer meegenomen in het model); 

( c) De transportkosten zijn gerelateerd aan de afstand r en de kosten per km als tl, met 
t>O de transportkosten per eenheid en {3 2fl de transportkostenexponent; 

(d) De markt kan de vorm hebben van een cirkel (C), een hexagoon (H), een vierkant (S) 
of een diamant (D); 

( e) De verwachte afstanden worden berekend op basis van de Euclidean (E) of de 
Manhattan (R) norm. 

Van het GOMA model zijn dus verschillende uitgangspunten mogelijk, om een bepaald 
uitgangspunt te specificeren wordt de notatie GOMA (a:; {3, s, d) gebruikt. De variabelen a en 
{3 zijn de waarden van de aannamen (b) en ( c ), s is de marktvorm uit ( d) en d is de 
afstandsnorm uit ( e ). De totale gemiddelde kosten per zending in het GOMA (a, {3, C, E) 
model zijn dan gelijk aan: 

C( ) _ F a-1 2t (-n) -!Yz !Yz 
Wp w2 , ... wn - w +-- Jt.JJ w 

2+ f3 
Met: 
C(w,,wz, ... wn) =Totale gemiddelde kosten per zending 
F =Totale vaste kosten van het DC per jaar 
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w = Aantal zendingen per jaar 
t = Distributietransportkosten per zending per km 
D = Netwerkdichtheid in aantal zendingen per jaar 
a= Factor voor DC kostenexponent 
{3 =Factor voor de transportkostenexponent 

De distributietransportkosten per zending per kilometer zijn gebaseerd op de transportkosten 
van een distributievrachtwagen per kilometer. Bij de berekening van de 
distributietransportkosten wordt aangenomen dat de gemiddelde zendingsgrootte van een 
distributiezending v is en gelijk blijft, dit geldt ook voor de maximale capaciteit van een 
distributievrachtwagen W. De distributietransportkosten per zending kunnen dan bepaald 
worden met de groepagefunctie uit paragraaf 4.1: 

( 

V )
1
-r 

t=t'-
w 

Met 
t = Transportkosten per zending per km 
t' = Transportkosten per distributievrachtwagen per km 
v = De gemiddelde zendingsgrootte van een zending (kg) 
W = De capaciteit van de distributievrachtwagen (kg) 
r =Routing efficiëntie = 0,435 

Formule 5.1 kan ook in een andere vorm beschreven worden: 

( J
rx 

C(wl' w2 , ••• wJ = Fwa-1 +tK ; 

Met: 
-/31 

2Jr / 2 
K=--

2+ j3 

(5.2) 

(5.3) 

als configuratiefactor die afhankelijk is van de transportkosten exponent {3, de keuze voor de 
marktvorm s en afstandsnorm d. Als aangenomen wordt dat de kosten voor het DC en de 
transportkosten lineair zijn ofwel n=O en {3= 1, dan worden de totale kosten per zending: 

C(wl' w2 , ••• wJ = Fw-1 +tK(A)~ (5.4) 

Door de kosten per zending te vermenigvuldigen met de netwerkdichtheid, het aantal 
zendingen per oppervlakte-eenheid, kunnen de kosten per oppervlakte-eenheid bepaald 
worden. De kosten per oppervlakte-eenheid C(A) worden dan: 

C(A) = FA-1 + tDK(A)~ (5 .5) 

De optimale oppervlakte van het verzorgingsgebied kan dan bepaald worden met: 

A·=(l:!_Jx tDK (5-6) 

De optimale totale kosten per oppervlakte-eenheid C(A*) kunnen dan bepaald worden met: 

C(A*) = _]_F~ (tDK)X (5.7) 
V4 
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5.2.2 Het GOMA model voor een logistieke dienstverlener 

In het GOMA model zijn de kosten meegenomen van het DC en de transportkosten van het 
DC naar een willekeurig punt in het verzorgingsgebied van het DC. In Figuur 5.1 is 
weergegeven hoe het netwerk eruit ziet met het transport naar vier willekeurige punten A,B,C 
enD. In het geval van een logistieke dienstverlener gaan de zendingen niet van het DC naar 
een willekeurig punt, maar van een willekeurig punt A naar een willekeurig punt B in het 
verzorgingsgebied. De twee mogelijke routes om dit transport uit te voeren zijn direct (1) en 
indirect (2), zoals ook is weergegeven in Figuur 5.1. Bij de indirecte route van A naar B 
worden de kosten dus opgebouwd door een collectietraject, van A naar het DC, de DC kosten 
en een distributietraject, van het DC naar B. In het GOMA model wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen collectie of distributiekosten, deze zijn dus gelijk aan elkaar. Bij een 
logistieke dienstverlener zijn de collectie en distributiekosten niet gelijk aan elkaar, omdat de 
gemiddelde zendingsgrootte niet hetzelfde is. De distributietransportkosten td zijn afhankelijk 
van de gemiddelde distributie zendingsgrootte en kunnen berekend worden met formule 5.2. 
De collectietransportkosten te zijn afhankelijk van de gemiddelde collectie zendingsgrootte en 
worden op dezelfde manier berekend. Bij de berekening van de totale transportkosten per 
distributiezending moeten de collectietransportkosten gecorrigeerd worden, met de 
correctiefactor cv, voor de gemiddelde distributie zendingsgrootte. De totale kosten per 
distributiezending kunnen dan bepaald worden met formule 5.4 en de aangepaste 
transportkosten: 

C(wl' w2 , ••• wJ = Fw-1 + (td + cJJK(A)li (5.4a) 
Met: 
1:ct = Distributietransportkosten per distributiezending per km 
te = Collectietransportkosten per collectiezending per km 
Cv = Correctiefactor voor de distributie zendingsgrootte 

Om de kosten per oppervlakte-eenheid en de optimale oppervlakte van het verzorgingsgebied 
te bepalen voor een logistieke dienstverlener worden de formules 5.5 en 5.6 op dezelfde 
manier aangepast, deze aangepaste formules worden 5.5a en 5.6a genoemd. Bij de berekening 
van de kosten van een zending van A naar B wordt aangenomen dat de zending altijd indirect, 
dus via een DC, uitgevoerd wordt. Direct distribueren van de zendingen wordt niet gedaan 
zoals aangenomen is in de scope van het ontwerp. 

Distributie naar willekeurig punt Distributie van A naar B 

Figuur 5.1 Verschil tussen distributie vanuit DC en distributie van A naar B 
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Bij een logistieke dienstverlener is er meestal sprake van een maximale doorlooptijd. In de 
bovenstaande formules is deze maximale doorlooptijd niet meegenomen, de doorlooptijd is 
dus oneindig. De kosten die voortkomen uit de maximale doorlooptijd zijn ook niet 
meegenomen in de bovenstaande formules. De kosten van de maximale doorlooptijd worden 
hoger door de lagere beladingsgraad als de oorsprong of de bestemming van een zending 
verder van het DC ligt. De transportkosten nemen dus sterker dan rechtevenredig toe met de 
transportafstand. De aanname in de bovenstaande formules dat de transportkosten 
rechtevenredig toe nemen met de afstand ofwel {3=1 gaat dus niet op. De kosten van maximale 
doorlooptijd kunnen dus meegenomen worden door te stellen dat {J> 1. De totale kosten per 
distributiezending worden dan bepaald met: 

C(wpw2 , ••• wn)=Fw-1 +(td +cJ JK(A)% (5.4b) 

De totale kosten per oppervlakte eenheid worden dan bepaald met: 

C(A) = FA -1 + (td + cJ JKD(A)% (5 .5b) 

De optimale oppervlakte van het verzorgingsgebied wordt dan bepaald met: 

A* - I f3 
[ 

2/ F ]7/J+z 

- (td +cJc)DK 
(5.6b) 

De waarde van de configuratiefactor K veranderd ook als {J> 1, de factor is immers afhankelijk 
van de transportkostenexponent zoals weergegeven in formule 5.3. 

5.2.3 De invloed van een afwijking op het optimale verzorgingsgebied 

Het werkelijke verzorgingsgebied van een DC kan om verschillende redenen afwijken van het 
optimale verzorgingsgebied. Het is dan zeer interessant om te weten welke invloed de 
afwijking van het optimale verzorgingsgebied heeft op de gemiddelde kosten. De relatieve 
invloed op de kosten per oppervlakte-eenheid van de afwijking van het optimale 
verzorgingsgebied wordt bepaald door de kosten van het gebruikte verzorgingsgebied van 
formule 5.5 te delen door de kosten van het optimale verzorgingsgebied van formule 5.7. Als 
er geen rekening gehouden wordt met de maximale doorlooptijd geeft dit: 

C(A) = if4 *[ F % + (tDK)~ *A~ J (5.8) 
C(A*) 3 A(tDK)% F Y:, 

Met behulp van de bovenstaande formule 5.8 en de formule 5.6, voor het bepalen van de 
optimale oppervlakte, kan een eenvoudige formule gemaakt worden voor het bepalen van het 
relatieve effect op de kosten per oppervlakte-eenheid bij de keuze voor een niet optimale 
grootte van het verzorgingsgebied: 

C(A) =_!_*[_{_+ 2(~J~J 
C(A*) 3 A A* (

5
·
9
) 

De relatieve invloed op de kosten kan ook bepaald worden als de transportkosten sterker dan 
rechtevenredig stijgen met de transportafstand ofwel {J> 1. Dit is het geval als de maximale 
doorlooptijd meegenomen wordt in het model. De relatieve invloed op de kosten kan dan 
bepaald worden met: 
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(5.10) 

Het relatieve effect op de kosten per eenheid van formule 5.10 is grafisch weergegeven in 
Figuur 5.2 met de waarden {3=1,0 en {3=1,1. Hieruit blijkt dat de relatieve invloed op de kosten 
per eenheid groter is als het gekozen verzorgingsgebied kleiner is dan het optimale 
verzorgingsgebied. De kostenstijging is dus minder groot als het verzorgingsgebied 25% 
groter is dan als het verzorgingsgebied 25% kleiner is. Verder blijkt dat het relatieve effect op 
de kosten per eenheid versterkt wordt als de transportkosten sterker dan rechtevenredig stijgen 
met de transportafstand ofwel {3> 1. 

... 
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~ 
~ 
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0 "äi 
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0 Cll > Cll 
c:: 

~ 
~ 
& 

1--+-- .8=1,0 - .e=1,1 1 

1,2 ~--------------------------------------------------~ 

0,95 +---------------------------------------------------------1 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Gekozen oppervlakte tov. optimale oppervlakte (A/A*) 

Figuur 5.2 Relatieve effect op kosten bij keuze van niet optimaal verzorgingsgebied 

5.2.4 Bediening van het verzorgingsgebied met tweeDC's 

Als het werkelijke verzorgingsgebied groter is dan het optimale verzorgingsgebied kan er ook 
gekozen worden voor het openen een extra DC. De logistieke dienstverlener bedient zijn 
servicegebied met behulp van twee DC's met elk een eigen verzorgingsgebied. Het begrip 
verzorgingsgebied heeft in dit rapport dus altijd betrekking op één DC. Het servicegebied is 
het gebied wat door de logistieke dienstverlener bedient wordt en kan dus uit één of meerdere 
DC's bestaan. Zendingen die van punt A in het verzorgingsgebied van DC 1 naar punt B in 
het verzorgingsgebied van DC 2 moeten, worden dan met een shuttle van DC 1 naar DC 2 
gebracht. In Figuur 5.3 is dit concept weergegeven, bij de groene route (1) wordt er gebruik 
gemaakt van twee DC's, bij de oranje route (2) wordt er gebruik gemaakt van één DC. De 
kosten van een zending van A naar B met de route met tweeDC's worden opgebouwd door 
collectie kosten, DC kosten van DC 1, shuttlekosten, DC kosten van DC 2 en 
distributiekosten. Door gebruik te maken van een extra DC worden er dus twee 
kostenfactoren toegevoegd, de DC kosten van DC 2 en de shuttlekosten. Daar staat tegenover 
dat de collectie en distributiekosten van een zending dalen omdat het verzorgingsgebied van 
het DC kleiner is. De gemiddelde afstand van het DC naar een willekeurig punt in het 
verzorgingsgebied is immers korter. 
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Figuur 5.3 Distributie van A naar B met één of tweeDC's 

Als er gebruik gemaakt wordt van twee DC' s en het servicegebied verdeeld word in twee 
gebieden, is het niet noodzakelijk dat de gebieden gelijke grootte hebben. De verdeling van 
het servicegebied over de twee DC's heeft invloed op de shuttle en transportkosten. De 
variabele z geeft het deel van het servicegebied weer wat door DC 1 bediend wordt. De 
oppervlakte van gebied 1 wordt bepaald door z*A . De oppervlakte van gebied 2 wordt dan 
bepaald door (1-z)*A. De variabele z heeft dus een waarde tussen 0 en 1. In Figuur 5.3 is het 
servicegebied opgedeeld in twee gelijke delen, variabele z heeft dan de waarde 0,5 . 

De gemiddelde transportkosten per zending worden bepaald door de collectie- en 
distributiekosten op basis van de verwachte afstand. De verwachte afstand wordt bepaald aan 
de hand van de verwachte afstanden in gebied 1 en in gebied 2 en de kans dat een zending in 
het desbetreffende gebied gedistribueerd moet worden. Door de aanname dat de zendingen 
uniform verdeeld zijn over het servicegebied, is de kans dat een zending in een bepaald 
gebied gedistribueerd moeten worden evenredig aan de grootte van het gebied. De kans dat 
een zending in gebied 1 gedistribueerd moet worden is dus gelijk aan z . De gemiddelde 
transportkosten per zending bij het gebruik van twee DC's worden dan bepaald door de 
transportkosten uit formule 5.4b aan te passen: 

c r (wpw2, ... wn)=(td +cJJK(z(zA)% +(1-zX(l-z)A)%) (5.11) 

Met: 
z = verdelingsfactor van het servicegebied 

Als er in het servicegebied gebruik gemaakt wordt van tweeDC 's worden de gemiddelde DC 
kosten per zending bepaald door: 

(5.12) 
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Met: 
F 1 = Totale vaste kosten van DC 1 per jaar 
F2 =Totale vaste kosten van DC 2 per jaar 

De shuttlekosten per zending zijn ook afhankelijk van de verdelingsfactor van het 
servicegebied. De kans dat een zending uit een bepaald gebied komt of naar een bepaald 
gebied moet, is rechtevemedig aan de grootte van het gebied omdat aangenomen is dat de 
vraag uniform verdeeld is over het servicegebied. Door de aanname van de uniforme 
verdeling is het aantal zendingen dat uit een bepaald gebied komt in balans met het aantal 
zendingen dat naar een bepaald gebied moet. Daarnaast zijn de shuttlekosten ook afhankelijk 
van de transportkosten per kilometer per shuttlevrachtwagen, de afstand tussen de DC's en de 
capaciteit van de shuttle. De gemiddelde shuttlekosten per zending worden dan bepaald door: 

s 4z(1-z)ts' d 
C (wp w2, .. . wn) = (5.13) 

ê 

Met: 
ts' =Transportkosten van een shuttlevrachtwagen per km 
E = Capaciteit van de shuttle 
d = Afstand tussen DC 1 en DC 2 

In het analytische model is het GOMA (a, (3, C, E) model als uitgangspunt genomen. De 
verzorgingsgebieden in het servicegebied hebben dan de vorm van een cirkel met de DC' s in 
het midden van het verzorgingsgebied. De afstanddtussen de DC's wordt dan bepaald door 
de stralen van gebied 1 en gebied 2 respectievelijk d1 en d2 op te tellen: 

d=d1 + d 2 =ff+~(l-:)A (5.14) 

De totale gemiddelde kosten per distributiezending worden dan bepaald door: 

c 2DC (wp w2, ... wJ =CF+ e r + es = 

F F 4z(1-z)t; f1 +~(1- z)A 
1

: 
2 + (td + c)JK( z(zA)%' + (1- z X Cl- z)A)%' ) + ; Jr 

(5.15) 

De verschillende kostenposten bij verschillende waarden van z zijn weergegeven in Figuur 
5.4. Bij een verdelingsfactor van z = 0,5 zijn de shuttlekosten het hoogst, maar de daling van 
de transportkosten is groter zodat de totale kosten per zending geminimaliseerd zijn. 
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Figuur 5.4 Verschillende kostenposten bij een variabele verdelingsfactor z 

In Figuur 5.4 en de formules 5.13 en 5.15 is aangenomen dat de beladingsgraad van de shuttle 
1 is. De beladingsgraad is echter afhankelijk van de gewenste doorlooptijd van de zending. 
Als een dagelijkse shuttle nodig is om de maximale doorlooptijd te halen en het aantal shuttle 
zendingen per dag niet gelijk is aan een veelvoud van de capaciteit van de shuttle, dan is de 
beladingsgraad van de shuttle niet gelijk aan 1. Daarnaast moeten de zendingstromen van en 
naar het gebied ook in balans zijn. Bij een onbalans daalt de gemiddelde beladingsgraad van 
de shuttle. De beladingsgraad van de shuttle is dus afhankelijk van de gewenste doorlooptijd, 
de mogelijkheden om de doorlooptijd te verlengen, de totale grootte van de zendingstromen 
en de balans tussen de zendingstromen. De beladingsgraad van de shuttle is dus 
situatieafhankelijk In het analytische model wordt aangenomen dat de stromen in balans zijn 
(dit volgt uit de aanname dat de zendingen uniform verdeeld zijn over het servicegebied) en 
dat er geen maximale doorlooptijd is, de shuttle gaat pas rijden als hij vol is, hierdoor is de 
beladingsgraad van de shuttle gelijk aan 1. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om het servicegebied vanuit drie DC's te bedienen. De drie 
DC's hebben dan elk een eigen verzorgingsgebied. Om de kostenfunctie te bepalen moet er 
naast de verdelingsfactor z een extra verdelingsfactor worden toegevoegd. Deze 
verdelingsfactor x geeft dan aan welk deel van het servicegebied bediend wordt door DC 2, 
dus de oppervlakte van gebied 1 is gelijk aan z*A, van gebied 2 is de oppervlakte gelijk aan 
x*A en van gebied drie is de oppervlakte gelijk aan (1-z-x)*A. De som van de 
verdelingsfactoren z en x mag niet groter dan 1 zijn. De gemiddelde kosten per zending 
kunnen dan bepaald worden met: 
c 3DC (wl 'w2, ... wJ =C F + e r + es 

= F1 +~ +F3 +(td +cJJK( z(zA)%' +x(xA)%' +(1-z-xX(l-z-x)A)%' ) 

Met: 
F3 =Totale vaste kosten van DC 3 per jaar 
x = De verdelingsfactor voor het verzorgingsgebied van DC 2 
d 12 = Afstand tussen DC 1 en DC 2 
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d 13 = Afstand tussen DC 1 en DC 3 
d23 = Afstand tussen DC 2 en DC 3 

5.2.5 De invloed van externe stromen 

Het is ook mogelijk dat er een externe stroom zendingen aan het gebied toegevoegd wordt 
zoals weergegeven in Figuur 5.5. Van de zendingen in deze stroom wordt alleen het collectie
of het distributietraject uitgevoerd. De som van het aantal collectie- en distributietrajecten 
moet dan door twee gedeeld worden om het aantal 'gewone' zendingen te krijgen. Als 
aangenomen wordt dat de externe stroom zendingen uniform verdeeld zijn over het 
servicegebied, kan de stijging in netwerkdichtheid van de externe stroom zendingen berekend 
worden: 

D =we 
e A 

Met: 
De = De extra netwerkdichtheid door de externe stroom zendingen 
We= Het aantal 'gewone' zendingen van de externe stroom zendingen 

A 

Extern oe 

(1) 

..._~11 :-) - T ...... oe 2 

Figuur 5.5 Verzorgingsgebied met externe stroom zendingen 

(5.17) 

Als de netwerkdichtheid in het verzorgingsgebied van een DC hoger wordt, zal het optimale 
verzorgingsgebied kleiner worden, zoals blijkt uit formule 5.6. Bij de keuze voor een 
verzorgingsgebied dat kleiner is dan het optimale verzorgingsgebied heeft de externe stroom 
zendingen een positieve invloed. De externe stroom zendingen verhoogt de netwerkdichtheid 
in het verzorgingsgebied. Het is dus mogelijk om te bepalen hoe groot de externe stroom 
zendingen moet zijn zodat de netwerkdichtheid verhoogt wordt naar de waarde waarbij het 
optimale verzorgingsgebied gelijk is aan het gekozen verzorgingsgebied. De optimale 
netwerkdichtheid van het verzorgingsgebied kan dan bepaald worden door formule 5.6a om te 
schrijven: 
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2/ p 
D * = I f3 

(t + c t )KAlP+2 
d V C 

5.2. 6 Beperkingen van het analytische model 

(5 .18) 

Het model is gebaseerd op een aantal aannamen. De kosten die het model genereert geven een 
indicatie van de werkelijke kosten. De belangrijkste aanname in het analytische model is dat 
de vraag uniform verdeeld is over het servicegebied. In werkelijkheid zal de vraag in bepaalde 
gebieden hoger zijn dan in andere gebieden. De afwijking van de uniforme verdeling bepaald 
de afwijking van de transportkosten. Als bijvoorbeeld een bepaalde stroom zendingen in het 
servicegebied dominant is, dan worden de gemiddelde transportkosten per zending voor een 
groot deel bepaald door deze stroom zendingen. 
Een andere aanname is de marktvorm met de centrale plaatsing van het DC in het 
verzorgingsgebied. Uit Tabel 1 van Dasci en Laporte [5] blijkt dat de waarde voor de 
configuratiefactor K redelijk constant is voor de verschillende marktvormen. De keuze voor 
een bepaalde marktvorm heeft weinig invloed op de transportkosten en de uiteindelijke 
optimale kosten per zending. Uit het artikel van Christofides en Eilon [3] blijkt dat een niet 
centrale plaatsing van het DC in het verzorgingsgebied een minimale afwijking heeft op de 
transportkosten. De aanname in het analytische model voor de marktvorm met de centrale 
plaatsing van het DC heeft weinig invloed op de transportkosten. 
Voor de shuttlekosten vormt deze aanname wel een beperking. Door een afwijking van de 
marktvorm en/of de centrale plaatsing van het DC verandert de afstand tussen de DC's. De 
verandering van deze afstand heeft een rechtevenredig verband met de shuttlekosten per 
zending. In het analytische model is aangenomen dat de beladingsgraad van de shuttle gelijk 
is aan 1. In werkelijkheid zal de gemiddelde beladingsgraad door de maximale doorlooptijd 
lager zijn, de shuttlekosten per zending zijn in werkelijkheid hoger. Bij de bepaling van de 
shuttlekosten met het analytische model is het van belang om te bepalen of de gebruikte 
afstand tussen de DC' s realistisch is en of de totale zendingstroom voldoende is om een 
voldoende hoge beladingsgraad te behalen. 
Door de bovenstaande beperkingen sluit het analytische model niet volledig aan op de 
werkelijkheid, hierdoor kunnen de kosten berekend met het analytische model niet direct 
overgenomen worden in het nieuwe voorcalculatiemodeL Dit is ook niet het doel van het 
analytische model. Het analytische model wordt gebruikt als een hulpmiddel om inzicht te 
krijgen in het gedrag van het systeem, bijvoorbeeld het effect en de gevoeligheid van bepaalde 
variabelen op de totale kosten. Met behulp van het verkregen inzicht kan de optimale strategie 
worden bepaald. 
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6. Keuze voor logistiek concept Benelux distributie 
In dit hoofdstuk wordt de afweging gemaakt voor de keuze van het logistieke concept van de 
Benelux distributie. Het logistieke concept bestaat uit de keuze voor de inrichting van het 
transportnetwerk en het herontwerp van het voorcalculatiemodeL In de eerste paragraaf wordt 
de huidige uitvoering van het transportnetwerk beschreven en beoordeeld aan de hand van het 
analytische model uit hoofdstuk 5. Tevens worden de kosten van een aantal alternatieve 
transportnetwerken berekend met het analytische model. In de tweede paragraaf wordt op 
basis van de werkelijkheid het meest efficiënte en haalbare transportnetwerk gekozen. In de 
derde paragraaf wordt op basis van het gekozen transportnetwerk een nieuw 
voorcalculatiemodel uitgewerkt. 

6.1 Het huidige transportnetwerk 
Burgers Logistics verzorgt distributie van L TL zendingen voor een aantal vaste klanten in de 
Benelux. De L TL zendingen worden samen met andere L TL zendingen in een collectierit 
verzameld. In het DC in Eerbeek worden de L TL zendingen 's nachts hergegroepeerd waarna 
ze weer met andere LTL zendingen in een distributierit afgeleverd worden. Naast de LTL 
zendingen van de vaste klanten komen er ook nog andere stromen voor in het 
transportnetwerk van Burgers Logistics. De samenwerking met de internationale tak, 
Schotpoort Logistics, van de business unit Transport is er één van. Burgers Logistics haalt 
zendingen op voor Schotpoort Logistics die een bestemming hebben in Duitsland. Daarnaast 
distribueert Burgers Logistics ook zendingen die door Schotpoort Logistics opgehaald zijn in 
Duitsland. Tevens is er ook een samenwerkingsverband met een collegavervoerder in België, 
zendingen met een gewicht lager dan 500 kg met een bestemming in België & Luxemburg 
worden afgeleverd in het DC in België en door de collegavervoerder gedistribueerd. De keuze 
voor het veranderen van het transportnetwerk is een strategische keuze, het heeft gevolgen 
voor alle zendingen en klanten in het transportnetwerk. 

6.1.1 Berekening van kosten van het huidige transportnetwerk met het analytische model 

Met behulp van het analytische model uit hoofdstuk 5 kan berekend worden wat de kosten 
zijn van de huidige uitvoering van het transportnetwerk. Hiervoor is het van belang om de 
verschillende beschreven variabelen bij Burgers Logistics te bepalen. De variabelen zijn 
bepaald op basis van de zendingen in de weken 5 t/m 12 en de weken 21 t/m 24 in 2006 en 
zijn weergegeven in Tabel 6.1. 

Variabele Waarde 
Vaste kosten DC Eerbeek F -
Zendingen Burgers Logistics per jaar w -
Zendingen externe stroom (Schotpoort Logistics) per jaar We -
Configuratiefactor K 0,37 
Oppervlakte servicegebied km2 A 67700 
Netwerkdichtheid zendingen/km2 D -
Distributietransportkosten per distributiezending per km td -
Collectietransportkosten per collectiezending per km te -
Correctiefactor voor de distributie zendingsgrootte Cv -
De transportkosten exponent /3 1,017 

Tabel 6.1 De waarden van de variabelen bij Burgers Logistics 
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De transportkosten exponent {3 is proefondervindelijk vastgesteld op 1,017. De hoogte van de 
transportkosten exponent is afhankelijk van de extra kosten die veroorzaakt worden door de 
maximale doorlooptijd. De maximale doorlooptijd van een zending wordt bepaald door de 
geboden 24-uurs distributieservice van Burgers Logistics. De 24-uurs distributieservice van 
Burgers Logistics houdt in dat een zending na 15.00 uur opgehaald wordt en de volgende dag 
voor 17.00 uur geleverd wordt. De maximale doorlooptijd is dus 26 uur. De maximale 
doorlooptijd wordt opgebouwd door: 2 uur collectie, 3 uur hergroepage in het DC, 9 uur 
wachttijd in het DC en maximaal 12 uur voor de distributie. Op basis van de gemiddelde 
aanrij-afstand en het gemiddelde aantal zendingen per distributierit in het huidige 
transportnetwerk kan de gemiddelde distributietijd per zending uitgerekend worden. Uit 
Bijlage K blijkt dat de gemiddelde distributietijd per zending gelijk is aan 0,75 uur en een 
extra kilometer in het aanrij-traject een capaciteitsdaling geeft van 0,04 zendingen. Op basis 
van die gegevens kunnen de gemiddelde capaciteitsdaling en de kostenstijging bij een 
bepaalde aanrij-afstand van het DC bepaald worden. In Bijlage L staat uitgewerkt hoe de 
waarde van de transportkosten exponent {3 bepaald is. De configuratiefactorKis gebaseerd op 
{3= 1,017, een verzorgingsgebied met de vorm van een cirkel en de afstandsnorm Euclidean. 
De configuratiefactor kan dan bepaald worden met formule 5.3, dus K(1,017, C, E) = 0,37. De 
transportkosten td en te zijn bepaald met formule 5.2. 

Met behulp van de formules 5.4b, 5.5b en 5.6b kunnen de gemiddelde kosten per zending, 
gemiddelde kosten per oppervlakte-eenheid en de oppervlakte van het optimale 
verzorgingsgebied bepaald worden. De gemiddelde kosten per zending in de huidige 
uitvoering van het transportnetwerk van Burgers Logistics zijn € xxx per zending. Deze is 
opgebouwd uit 88% transportkosten en 12% DC kosten. De gemiddelde kosten per 
oppervlakte-eenheid zijn € xxx per km2

. De optimale oppervlakte van het verzorgingsgebied 
is 28.341 km2

. Het werkelijke verzorgingsgebied van Burgers Logistics is dus groter dan het 
optimale verzorgingsgebied. Met behulp van de formule 5.10 kan het relatieve effect op de 
kosten van het grotere verzorgingsgebied bepaald worden, deze geeft dat de kosten 1, 173 keer 
zo groot zijn. Het bedienen van het grotere verzorgingsgebied geeft dus 17,3% hogere kosten 
per zending ten opzichte van het optimale verzorgingsgebied. 

6.1.2 Berekening van de kosten van alternatieve inrichtingen van het transportnetwerk 

Op basis van de analyse naar de kosten van de huidige uitvoering van het transportnetwerk 
kan gesteld worden dat de huidige uitvoering niet optimaal is. Het huidige verzorgingsgebied 
is 2,2 keer groter dan het optimale verzorgingsgebied. Door een extra DC te openen en het 
huidige verzorgingsgebied vanuit tweeDC' s te bedienen wordt het verzorgingsgebied per DC 
kleiner en dalen de transportkosten. De gemiddelde kosten per zending bij het gebruik van 
twee DC's worden berekend met de formule 5.15. In Tabel 6.2 zijn de waarden van de 
variabelen bij Burgers Logistics weergegeven die nodig zijn voor de berekening. 

Variabele met 2 DC's Waarde 
Verdelingsfactor servicegebied z 0,5 
Vaste kosten OC 1 F1 -
Vaste kosten OC 2 F2 -
Transportkosten per vrachtwagen per km ts' -
Capaciteit van shuttle € 32 
Afstand tussen OC's r 208 

Tabel 6.2 De waarden van de variabelen voor twee DC's bij Burgers Logistics 
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De verdelingsfactor van het servicegebied is ingesteld op 0,5 omdat uit Figuur 5.4 van 
paragraaf 5.2.4 blijkt dat de totale gemiddelde kosten per zending het laagst zijn bij een 
gelijke verdeling van het servicegebied. Het verzorgingsgebied van de beide DC's is dan 
gelijk aan 33.850 km2

. De vaste kosten van de DC's zijn ingesteld op € xxx in plaats van € 
xxx, omdat % deel van de zendingen door dit DC gaan en er dus % deel van de capaciteit van 
het huidige DC nodig is. Hierbij is aangenomen dat de kosten van het DC rechtevenredig zijn 
met de capaciteit van het DC. Met behulp van de gegevens uit Tabellen 6.1 en 6.2 en formule 
5.15 kan bepaald worden dat de gemiddelde kosten € xxxper zending zijn. Deze kosten zijn 
opgebouwd uit 66% transportkosten per zending, 15% shuttlekosten per zending en 19% DC 
kosten per zending. Door gebruik te maken van een extra DC dalen de gemiddelde kosten van 
€ xxx per zending naar € xxx per zending, dat is een daling van € xxx per zending. Relatief 
dalen de gemiddelde kosten dus met 5,74% in vergelijking met de huidige situatie. 

Het huidige verzorgingsgebied kan ook bediend worden vanuit drie DC's. De gemiddelde 
kosten per zending bij het gebruik van drie DC's kunnen berekend worden met formule 5.16. 
In Tabel 6.3 zijn de waarden van de variabelen bij Burgers Logistics weergegeven die nodig 
zijn voor de berekening. 

Variabele met 3 DC's Waarde 
Verdelingsfactor servicegebied z 1/3 
Verdelingsfactor servicegebied x 1/3 
Vaste kosten OC 1 F1 -
Vaste kosten OC 2 Fz -
Vaste kosten OC 3 F3 -
Transportkosten per vrachtwagen per km ts' -
Capaciteit van shuttle e 32 
Afstand tussen OC 1 en OC 2 r12 170 
Afstand tussen OC 1 en OC 3 r13 170 
Afstand tussen OC 2 en OC 3 rz3 170 

Tabel 6.3 De waarden van de variabelen voor drie DC's bij Burgers Logistics 

De verdelingsfactoren zijn weer zo ingesteld dat het servicegebied in drie gelijke delen met 
een oppervlakte van 22.567 km2 opgedeeld is. De vaste kosten van de DC's zijn ingesteld op 
€ xxx omdat maar 5/9 deel van de huidige zendingen door de nieuwe DC 's gaan. De 
afstanden d12, d13 en d23 tussen de DC's zijn berekend met formule 5.14. De gemiddelde 
kosten per zending zijn in dit geval gelijk aan € xxxper zending. Deze kosten zijn opgebouwd 
uit 59% transportkosten per zending, 18% shuttlekosten per zending en 23% DC kosten per 
zending. Relatief dalen de gemiddelde kosten dus met 14,04% in vergelijking met de huidige 
situatie. 

In Figuur 6.1 zijn de drie verschillende scenario's weergegeven met de bijbehorende kosten. 
Hierin is duidelijk te zien dat het gebruiken van meer DC' s en dus het verkleinen van het 
verzorgingsgebied van de DC's leidt tot een daling in transportkosten, een stijging van de DC 
kosten en een stijging van de shuttlekosten. De gemiddelde kosten per zending zijn het laagst 
in het scenario met drie DC' s. 
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Huidig TweeDC's 

Scenario 

Figuur 6.1 De gemiddelde kosten in de verschillende scenario's 

6.1.2 Validatie van het analytische model 

Drie DC's 

DC kosten 

Shuttlekosten 

Voor de validatie van het analytische model is het van belang het analytische model te 
vergelijken met het huidige voor- en nacalculatiemodeL De validatie van het analytische 
model wordt gedaan door de kosten van een zending in het huidige transportnetwerk te 
berekenen met de verschillende modellen en deze te vergelijken. Omdat de kosten van een 
zending afhankelijk zijn van de zendingsgrootte wordt een puntschatting van de gemiddelde 
zendingsgrootte gebruikt zoals dit ook is gedaan in het analytische model. De gemiddelde 
zendingsgrootte is x europallets, dit is gelijk aan x laadmeter. 

Als de kosten van een zending in het huidige transportnetwerk, berekend op basis van het 
analytische model, zijn gelijk aan 100. Dan zijn de kosten van een zending met de gemiddelde 
zendingsgrootte berekend met het voorcalculatiemodel gelijk aan 82. De nacalculatiekosten 
van een zending zijn gebaseerd op de nacalculatiekosten van de ritten. De nacalculatiekosten 
van de rit zijn toegerekend aan de zending op basis van de zendingsgrootte zoals is 
beschreven in Bijlage I. De som van de nacalculatiekosten van het collectietraject en het 
distributietraject geven de nacalculatiekosten van de zending. De nacalculatiekosten van een 
zending met de gemiddelde zendingsgrootte zijn dan gelijk aan 105. De berekening van de 
voor- en de nacalculatiekosten van een zending met de gemiddelde zendingsgrootte is 
gebaseerd op de zendingsgegevens van week 5 t/m 12 in 2006. 

Door de verschillende tarieven te vergelijken kan de afwijking van het analytische model ten 
opzichte van het voor- en nacalculatiemodel inzichtelijk gemaakt worden. Hieruit blijkt dat de 
kosten van het analytische model hoger zijn dan het huidige voorcalculatiemodel en lager dan 
het nacalculatiemodeL De kosten van het analytische model liggen dichter bij de nacalculatie 
dan bij de voorcalculatie. De onderschatting van de kosten in het analytische model is dus 
veel kleiner dan in het huidige voorcalculatiemodeL 

6.2 Herinrichting van het huidige transportnetwerk van Burgers 
Logistics 
Uit de berekeningen met het analytische model en de gegevens van Burgers Logistics in de 
vorige paragraaf blijkt dat het transportnetwerk met drie DC's gemiddeld de laagste kosten 
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per zending geeft. Door gebruik te maken van drie DC's en het verzorgingsgebied van het DC 
te verkleinen is de daling van de transportkosten groter dan de stijging van de DC- en 
shuttlekosten. Op basis van deze resultaten moet Burgers Logistics twee extra DC's openen 
en het servicegebied vanuit drie DC's bedienen. Bij het analytische model is een aantal 
aannamen gemaakt waardoor de berekende kosten niet gelijk zijn aan de werkelijke kosten. 
Het is dus van belang de invloed van de aannamen van het analytische model in kaart te 
brengen voordat het goedkoopste scenario uit het analytische model doorgevoerd wordt. Na 
het uitwerken van de verschillen tussen het analytische model en de werkelijkheid en het 
herberekenen van de scenario's wordt het beste scenario gekozen. 

6.2.1 Verschil tussen het analytische model en de werkelijkheid 

In deze paragraaf worden de verschillen tussen het analytische model en de werkelijkheid in 
kaart gebracht. Eerst wordt de invloed van de aanname, dat de zendingen uniform verdeeld 
zijn in het analytische model, beschreven. Daarna worden ook de verschillende kostenposten 
uit het analytische model vergeleken met de werkelijkheid. 

Uniforme verdeling van het aantal zendingen 
In het model is aangenomen dat de zendingen uniform verdeeld zijn over het servicegebied. 
De netwerkdichtheid is dan gelijk in het hele servicegebied. In werkelijkheid is de 
netwerkdichtheid in Noord-Nederland, België en Luxemburg veel lager dan in de rest van 
Nederland. Door de lage netwerkdichtheid is het financieel niet aantrekkelijk voor Burgers 
Logistics om zelf de extra DC's te openen in die regio's. Door een samenwerkingsverband 
met een collegavervoerder op te zetten kan wel voldoende netwerkdichtheid verkregen 
worden om het gebruik van de nieuwe DC's financieel aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld 
de zendingen met een bestemming in België worden naar het DC van een collegavervoerder 
in België gebracht waarna ze door de collegavervoerder verder gedistribueerd worden. De 
zendingen met een oorsprong in België volgen de omgekeerde route. Deze stroom zendingen 
moet wel groot genoeg zijn om de vrijgekomen capaciteit opnieuw in te zetten en de kosten 
van de shuttle in balans te houden. 

Het is ook mogelijk om de zendingen met een bestemming in een gebied met een lage 
netwerkdichtheid weg te charteren. De zendingen worden dan op de markt verkocht aan 
collegavervoerders. In de scope is aangenomen dat alle zendingen via het DC in Eerbeek 
worden gedistribueerd. De zendingen worden dus vanaf Eerbeek weggecharterd. Hierdoor is 
het verschil met het bovenstaande structurele samenwerkingsverband klein. Het wegcharteren 
heeft alleen het extra nadeel dat het dynamisch is. Het levert extra werk op en geeft minder 
zekerheid over de kosten en de servicegraad. Deze optie heeft geen significante voordelen ten 
opzichte van het structurele samenwerkingsverband en zal verder in het onderzoek buiten 
beschouwing worden gelaten. 

Transportkosten 
De totale kosten per zending in het analytische model worden onderschat ten opzichte van het 
nacalculatiemodeL Uit paragraaf 6.1.2 blijkt dat de totale kosten per zending in het 
analytische modellager zijn dan in het nacalculatiemodeL De kosten worden opgebouwd door 
transportkosten en DC kosten. De totale DC kosten zijn in beide modellen gelijk en worden 
op basis van zendingsgrootte toegerekend. De onderschatting van de totale kosten in het 
analytische model wordt veroorzaakt door een onderschatting van de transportkosten. Uit 
Figuur 6.1 blijkt dat de transportkosten dalen als het verzorgingsgebied van de DC's verkleind 
wordt door het gebruik van meerdere DC's. Door de onderschatting van het analytische model 

@ burgers log ist ics 41 



zal de daling van de transportkosten in werkelijkheid ook groter zijn dan berekend met het 
analytische model. 

Shuttlekosten 
De shuttlekosten per zending zijn afhankelijk van de afstand tussen de DC's, de grootte van 
de zendingstroom en de gemiddelde beladingsgraad. De gemiddelde beladingsgraad is 
afhankelijk van de totale zendingstromen van en naar het gebied en de balans tussen de beide 
zendingstromen. 

Uit de formule 5.13 waarmee de shuttlekosten bepaald kunnen worden, blijkt dat de 
shuttlekosten per zending een rechtevenredig verband hebben met de afstand tussen de DC's. 
De afstand tussen de DC's is weer sterk afhankelijk van de marktvorm en de plaats van het 
DC in het verzorgingsgebied. Bij een afwijkende marktvorm en/of plaats van het DC 
verandert de afstand tussen de DC's en daarmee de shuttlekosten per zending. Als het 
servicegebied met een oppervlakte van 67.700 km2 in twee gelijke cirkelvormige gebieden 
wordt opgedeeld, is de verwachte afstand tussen de DC's te bepalen met formule 5.14. Uit de 
formule volgt dat de afstand 208 kilometer is. Als hetzelfde gebied in vierkante gebieden 
wordt opgedeeld is de verwachte afstand tussen de DC's 130 kilometer, dat is een daling van 
37,5%. In werkelijkheid is de verwachte afstand tussen de DC's bij een opdeling in twee even 
grote gebieden, bijvoorbeeld Nederland enerzijds en België & Luxemburg anderzijds, gelijk 
aan 250 kilometer (Eerbeek - Gent). In werkelijkheid liggen de beide DC's dus niet 
excentrisch in het verzorgingsgebied, hierdoor is de werkelijke afstand tussen de DC's groter 
dan de berekende afstand met het analytische model. De shuttlekosten zijn op basis van de 
afstand tussen de DC' s in werkelijkheid dus hoger en worden onderschat in het analytische 
model. 

De grootte van de zendingstromen is in werkelijkheid kleiner dan in het analytische model. 
Bij de opdeling van het servicegebied in twee gelijke delen, zoals in het bovenstaande 
voorbeeld, is de zendingstroom voor de shuttle naar België & Luxemburg in het analytische 
model gelijk aan 'l4 deel (=z*(l-z) met z=0,5) van het totale aantal zendingen. Bij een totaal 
aantal zendingen vanxxxper jaar moeten er in het analytische modelxxxzendingen per jaar 
mee met de shuttle. In werkelijkheid is het aantal zendingen met een bestemming in België & 
Luxemburg slechts xxx vanwege de lagere netwerkdichtheid. De grootte van de 
zendingstroom voor de shuttle is in werkelijkheid dus half zo groot, hierdoor is het werkelijke 
aantal benodigde shuttles kleiner en zijn de shuttlekosten per zending lager. De shuttlekosten 
zijn op basis van de grootte van de zendingstroom in werkelijkheid dus lager en worden 
overschat in het analytische model. 

De beladingsgraad van de shuttle in het analytische model is gelijk aan 1, in werkelijkheid zal 
de beladingsgraad door de maximale doorlooptijd kleiner dan 1 zijn. Om de gewenste 
doorlooptijd te halen is een dagelijkse dienst nodig, de totale zendingstroom moet dan wel 
groot genoeg zijn om de shuttle te vullen en voldoende beladingsgraad te behalen. De 
minimale grootte van de zendingstroom per jaar kan eenvoudig bepaald worden door het 
minimale aantal shuttles te vermenigvuldigen met de capaciteit van de shuttle. Bij 250 
werkdagen en shuttlevrachtwagens met een capaciteit van 16 zendingen is de minimale 
grootte van de zendingstroom 4.000 zendingen per jaar. De werkelijke zendingstroom per jaar 
is dus groot genoeg om de shuttle te vullen en voldoende beladingsgraad te behalen. Door de 
variatie in de zendingstroom per dag zal het aantal shuttlezendingen niet altijd gelijk zijn aan 
een veelvoud van de shuttlecapaciteit, hierdoor daalt de gemiddelde beladingsgraad. 
Operationeel kunnen de planners de beladingsgraad van de shuttle verhogen door incidenteel 
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de doorlooptijd te verlengen, maar de gemiddelde beladingsgraad zal kleiner dan 1 blijven. De 
shuttlekosten zijn op basis van de gemiddelde beladingsgraad in werkelijkheid hoger en 
worden onderschat in het analytische model. 

Voor de beladingsgraad is het ook van belang dat de stromen van en naar België & 
Luxemburg in balans zijn. De zendingstroom van de collegavervoerder naar Nederland moet 
gelijk zijn aan de zendingstroom van Burgers Logistics naar België & Luxemburg. Het is dus 
van belang om een collegavervoerder te zoeken die vergelijkbaar is met Burgers Logistics. De 
stromen zijn in werkelijkheid nooit exact in balans waardoor de gemiddelde beladingsgraad in 
werkelijkheid lager is. De shuttlekosten worden ook op basis van de balans tussen de 
zendingstromen onderschat in het analytische model. 

In het analytische model zijn de totale kosten van de shuttle, de heen en terug weg, 
toegerekend aan de zendingen van Burgers Logistics. Bij een samenwerking met een 
collegavervoerder is het logisch dat beide partijen mee betalen aan de shuttlekosten, beide 
partijen hebben immers ook baat bij de samenwerking. De aanname dat de collegavervoerder 
een deel van de shuttlekosten voor zijn rekening neemt is daarom realistisch. Het is vooraf 
echter zeer lastig om te bepalen welk deel van de kosten de collegavervoerder voor zijn 
rekening neemt. De shuttlekosten in het analytische model worden dus overschat op basis van 
een samenwerkingsverband waarbij de collegavervoerder een deel van de kosten voor zijn 
rekening neemt. 

Het is van belang om een schatting te maken van een realistische beladinggraad omdat de 
shuttlekosten op basis van de gemiddelde beladingsgraad onderschat worden in het 
analytische model. Een vrachtwagenwagen in het distributietraject is gemiddeld met 11 
laadmeter gevuld, met een maximale capaciteit van 13,2 laadmeter is de gemiddelde 
beladinggraad in het distributietraject 0,83. Op basis van de bovenstaande beweringen over de 
beladingsgraad en de aanname dat de collegavervoerder vergelijkbaar is met Burgers 
Logistics wordt de gemiddelde beladingsgraad van de shuttlewagen geschat op 0,8. 

DC kosten 
De totale kosten van het DC in Eerbeek zijn bekend en worden verdeeld over de verschillende 
zendingen op basis van de zendingsgrootte. In de berekening van de DC kosten per zending in 
het huidige scenario is er tussen het analytische model en het nacalculatiemodel geen 
significant verschil aanwezig. Bij de berekening van de DC kosten in de scenario's met 
meerdere DC's is er wel een verschil tussen de het analytische model en het 
nacalculatiemodel aanwezig. In het analytische model zijn de DC kosten afhankelijk van de 
grootte van de stroom zendingen. In werkelijkheid zijn alleen de DC kosten voor de nieuwe 
DC's afhankelijk van de grootte van de stroom zendingen, alleen zendingen die door het DC 
van de collegavervoerder gaan betalen een toeslag. De kosten van het bestaande DC in 
Eerbeek blijven gelijk aan de huidige kosten. De kosten van het bestaande DC in Eerbeek 
liggen grotendeels vast ongeacht de grootte van de stroom zendingen door het DC. De DC 
kosten in de scenario's met meerdereDC's worden onderschat in het analytische model. 

6.2.2 Uitwerking van de mogelijke scenario's 

Uit de beschreven verschillen tussen het analytische model en de werkelijke situatie blijkt dat 
de transportkosten in het analytische model onderschat worden. Daarnaast worden bepaalde 
aspecten van de shuttlekosten overschat en andere aspecten onderschat. Hierdoor is het niet 
mogelijk om een algemene uitspraak te doen over de overschatting of onderschatting van de 
shuttlekosten. Als de shuttlekosten worden berekend op basis van de werkelijke 
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zendingstroom en afstand tussen de DC's, dan sluiten de shuttlekosten beter aan op de 
werkelijkheid maar worden nog wel onderschat door de lagere werkelijke beladingsgraad. De 
DC kosten worden ook onderschat in het analytische model. In figuur 6.2 zijn de twee 
mogelijke scenario ' s weergegeven gebaseerd op de werkelijke geografische ligging. De twee 
scenario's worden opnieuw doorgerekend op basis van de werkelijke indeling van het 
servicegebied en de extra inzichten in de shuttlekosten. 

In het scenario met tweeDC's wordt het servicegebied in twee delen opgedeeld: 
Het gebied C (34.000 km2

) is het verzorgingsgebied van het DC in Eerbeek waar Burgers 
Logistics zelf de collectie en distributie uitvoert. Voor het gebied Hl (33 .700 km2

) wordt een 
partner gezocht, de netwerkdichtheid is onvoldoende om zelf een DC te openen. De 
gemiddelde kosten per zending kunnen dan bepaald worden met het analytische model. De 
totale shuttlekosten worden echter gebaseerd op de werkelijke zendingstroom (118), 
werkelijke afstand tussen de DC's (d12 = 250) en een gemiddelde beladingsgraad van 0,8 . 
Daarnaast worden ook de DC kosten van het bestaande DC aangepast (€ 650.000). Het 
analytische model geeft dan de totale kosten per zending van € xxx opgebouwd uit 66% 
transportkosten, 12% shuttlekosten en 22% DC kosten. Relatief dalen de gemiddelde kosten 
dus met 6,33% in vergelijking met de huidige situatie. 

In het scenario met drie DC's wordt het servicegebied in drie delen opgedeeld: 
Voor gebied A (9.625 km2

) wordt een partner gezocht. Uit de analyse blijkt dat dit gebied een 
lagere netwerkdichtheid heeft dan gemiddeld. Verder heeft dit gebied maar weinig 
retourlading en leveren de ritten in deze regio onvoldoende bijdrage. Het is dan 
aantrekkelijker om samen te werken met een gespecialiseerde partner om de kosten te 
verlagen. Gebied C (24.375 km2

) is het verzorgingsgebied van het DC in Eerbeek waar 
Burgers Logistics zelf de collectie en distributie uitvoert. Voor gebied Hl (33.700 km2

) wordt 
ook een partner gezocht, de netwerkdichtheid is onvoldoende om zelf een DC te openen. In 
het nieuwe transportnetwerk hebben de gebieden niet dezelfde grootte door de geografische 
indeling van het werkelijke transportnetwerk. De gemiddelde kosten per zending kunnen dan 
opnieuw berekend worden met het analytische model, met de aangepaste 
verdelingsvariabelen: z = 0,14 en x =0,36. De totale shuttlekosten worden ook weer gebaseerd 
op de werkelijke zendingstromen (118 en 118), de afstand tussen de DC's (d12 = 100, d23 = 
250) en de gemiddelde beladingsgraad van 0,80. De DC kosten van het bestaande DC worden 
ook aangepast (€ 650.000). Bij de berekening is aangenomen dat de zendingstroom tussen de 
regio's A en Hl verwaarloosbaar is. Het analytische model geeft dan de totale kosten per 
zending van € xxx opgebouwd uit 57% transportkosten, 16% shuttlekosten en 27% DC 
kosten. Relatief dalen de gemiddelde kosten dus met 5,34% in vergelijking met de huidige 
situatie. De indexcijfers van de gemiddelde kosten per zending in de verschillende scenario ' s 
gebaseerd op de werkelijke geografische ligging zijn weergegeven in Tabel6.4. 

Scenario 
Huidige Met twee DC's Met drie DC's 

Transportkosten 88 62 54 
Shuttlekosten - 11 16 
DC kosten 12 21 25 
Totale kosten 100 94 95 

Tabel6.4 Gemiddelde kosten per zending in de scenario's gebaseerd op de werkelijke geografische ligging 

Het scenario met tweeDC's geeft dus de laagste gemiddelde kosten per zending. Hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat de verschillende kostenposten berekend met het analytische model 
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beter aansluiten op de werkelijkheid maar een verschil zal blijven bestaan. De transportkosten 
worden onderschat in het analytische model en de shuttlekosten zijn gebaseerd op een 
schatting van de gemiddelde beladingsgraad. Het inzicht in de haalbaarheid van de scenario's 
wordt vergroot door de minimale beladingsgraad van de shuttle te berekenen waarmee de 
totale kosten van het scenario gelijk zijn aan het huidige scenario. Bij een gemiddelde 
beladingsgraad van 0,51 zijn de totale kosten van het scenario met tweeDC's € 57,38. Bij een 
gemiddelde beladingsgraad van 0,60 zijn de totale kosten van het scenario met drie DC's € 
57,30. Als de gemiddelde beladingsgraad in het scenario met tweeDC's lager is dan 0,51 of 
lager dan 0,60 in het scenario met drie DC's, dan wordt het huidige scenario aantrekkelijker. 
Omdat het realistisch is dat de werkelijke beladingsgraad boven 0,60 ligt en de shuttlekosten 
worden overschat in het analytische model, kan de conclusie getrokken worden dat een 
kostenbesparing met een scenario met meerdereDC's haalbaar is. 

Figuur 6.2 De twee mogelijke scenario's voor indeling van het transportnetwerk 

6.2.3 Keuze voor het beste scenario 

De gemiddelde kosten per zending in het scenario met twee DC's het laagst. Puur op basis 
van kosten moet er dan gekozen worden het scenario met twee DC's. Naast financiële 
aspecten is de keuze voor het nieuwe transportnetwerk ook afhankelijk van kwalitatieve 
aspecten: 

• De gewenste distributieservice; 
• Herinzetbaarheid van de vrijgekomen capaciteit; 
• Controle over het distributieproces. 

De gewenste distributieservice 
De gewenste 24-uurs distributieservice moet nog wel haalbaar zijn in het meuwe 
transportnetwerk. In de beschrijving van de doorlooptijd van een zending bij een 24-uurs 
distributieservice in paragraaf 6.1.2 is te zien dat er 9 uur wachttijd is. Deze tijd kan gebruikt 
worden om de shuttle en de extra hergroepage handeling uit te voeren. Deze tijd moet 
voldoende zijn voor de gebieden A en HL Een deel van de zendingen komt echter na 18.00 
uur binnen, bijvoorbeeld zendingen uit het samenwerkingsverband met Schotpoort Logistics. 
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Voor deze zendingen is de 24-uurs distributieservice niet meer mogelijk via het nieuwe 
transportnetwerk. Om deze zendingen toch met een 24-uurs distributieservice te leveren 
moeten ze op een andere snellere en meestal ook duurdere methode uitgeleverd worden. De 
verwachting is dat de klanten een standaard 24-uurs distributieservice wensen voor heel 
Nederland, dus ook voor het gebied A zonder daar extra voor te betalen. Voor het gebiedmis 
de verwachting dat een groot deel van de klanten wel een 24-uurs distributieservice wenst en 
de rest van de klanten tevreden is met de 48-uurs distributieservice. 

Herinzetbaarheid van de capaciteit 
Bij het invoeren van het nieuwe transportnetwerk worden zendingen naar de gebieden Hl en 
eventueel A uitbesteed. Hierdoor komt er capaciteit vrij, deze capaciteit moet wel opnieuw 
ingezet worden. Als de capaciteit niet opnieuw ingezet kan worden staan er vrachtwagens stil, 
dit kost geld. 

Controle over het distributieproces 
Bij de keuze voor een scenario met meerdere DC's, waarbij zendingen uit worden besteed aan 
een collegavervoerder, geeft Burgers Logistics een deel van de controle op het proces uit 
handen. Voor Burgers Logistics is het belangrijk om voldoende controle over het 
distributieproces te houden. Burgers Logistics blijft eindverantwoordelijk voor de distributie 
van de zendingen. Het is echter moeilijk in te schatten wanneer de controle op het 
distributieproces te klein wordt. 

Keuze voor het beste scenario 
Het beste scenario is het scenario met twee DC's, het kostenverschil met het scenario met drie 
DC's is klein en op basis van de kwalitatieve aspecten is het scenario met twee DC's 
aantrekkelijker: 

• Ten eerste zijn bij het gebruik van drie DC's de extra kosten die ontstaan om de 24-
uurs distributieservice te bieden, van de zendingen die na 18.00 binnenkomen met een 
bestemming in gebied A, voor eigen rekening. De klanten wensen deze 
distributieservice en willen er niet extra voor betalen; 

• Ten tweede is de hoeveelheid capaciteit die opnieuw ingezet moet worden groter met 
drie DC's. De kans op stilstaande vrachtwagens die geld kosten is dan ook groter; 

• Ten derde heeft Burgers Logistics in het scenario met drie DC's niet meer de volledige 
controle op het distributieproces binnen Nederland. 

Bijkomende voordelen van de aanpassing van het transportnetwerk 
In de huidige uitvoering van de Benelux distributie staat de capaciteit onder druk, hierdoor is 
de kans op fouten met de bijbehorende kosten groter. Als het transportnetwerk met twee DC 's 
wordt ingericht komt er capaciteit vrij en daalt de druk op de capaciteit. De totale capaciteit 
van het transportnetwerk van Burgers Logistics wordt dus groter zonder dat er in nieuw 
materiaal geïnvesteerd hoeft te worden. Het is mogelijk om meer klanten te bedienen en de 
omzet te vergroten. 

6.3 Herontwerp van het voorcalculatiemodel 
Op basis van het gekozen transportnetwerk in de vorige paragraaf wordt een herontwerp 
gemaakt van het voorcalculatiemodeL Het doel van dit herontwerp is dat het nieuwe 
voorcalculatiemodel beter aansluit op de nacalculatie. 
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6.3.1 Het nieuwe voorcalculatiemodel 

De voorcalculatie sluit beter aan op de nacalculatie door meer differentiatie te gebruiken in 
tariefzones met de bijbehorende kosten van de retour, de doorlooptijd en de gewenste service 
van de klant. In het nieuwe voorcalculatiemodel wordt het tarief bepaald op basis van drie 
tariefzones die zijn weergegeven in Figuur 6.3 . De tariefzones bestaan uit: 

• Het kerngebied van Burgers Logistics (groen) . Dit gebied bestaat uit de postcodes 10 
tlm 13, 20 t/m 42, 47 t/m 60, 65 t/m 76 en 80 t/m 82; 

• Het grensgebied van Burgers Logistics (blauw). Dit gebied wordt opgebouwd door de 
postcodes 14 t/m 19, 43, 44, 46, 61 t/m 64, 77 t/m 79 en 83 t/m 99; 

• Buiten het verzorgingsgebied van Burgers Logistics (rood). Dit gebied wordt 
opgebouwd door België, Luxemburg en de postcode 45. 

Figuur 6.3 Indeling van de drie tariefzones 

In Figuur 6.4 is de beslissingsboom weergegeven waarmee het tariefbepaald kan worden. Het 
tarief is gebaseerd op de eigenschappen van de zending. 
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Gebruik een tarief met 
toeslag voor de 
24-uurs service 

Gebruik het standaard 
tarief voor buiten het 
verzorgingsgebied 

Figuur 6.3 Beslissingsboom voor het bepalen van een tarief van een zending 

Eerst wordt bekeken of de zending binnen het kerngebied van Burgers Logistics valt. Het 
kerngebied van Burgers Logistics wordt opgebouwd door de regio's die een relatief goede 
bijdrage leveren en niet heel ver van het DC in Eerbeek liggen waardoor de kosten van de 
maximale doorlooptijd nog geen invloed hebben. Het tarief voor de zendingen in dit gebied 
wordt opgebouwd door de collectiekosten, DC kosten en de distributiekosten die aangepast 
worden met de gemiddelde beladingsgraad die gebaseerd is op de gemiddelde hoeveelheid 
retourlading in het gebied. 

Als de zending in het grensgebied van Burgers Logistics valt, dan valt de zending wel in het 
verzorgingsgebied maar niet in het kerngebied van Burgers Logistics, wordt een ander tarief 
berekend. Het grensgebied heeft een lagere netwerkdichtheid, de gemiddelde retourlading in 
dit gebied is minder goed en de kosten door de maximale doorlooptijd worden ook significant. 
Het tarief voor de zendingen in dit gebied wordt ook opgebouwd door de collectiekosten, de 
DC kosten en de distributiekosten. De distributiekosten worden aangepast met de gemiddelde 
beladingsgraad op basis van de gemiddelde retourlading. Daarnaast krijgen de 
distributiekosten een toeslag voor de extra kosten van de capaciteitsdaling door de maximale 
doorlooptijd. Het standaard tarief voor deze zone zal dus hoger liggen dan het tarief in het 
kerngebied. 

Als de zending buiten het verzorgingsgebied valt wordt er weer een ander tarief berekend. De 
zendingen in dit gebied worden in samenwerking met een collegavervoerder gedistribueerd. 
Het tarief van zendingen in dit gebied wordt opgebouwd door de collectiekosten, de DC 
kosten, de shuttlekosten en de DC- en distributiekosten van de collegavervoerder. Het 
standaard tarief is gebaseerd op een 48-uurs distributieservice. Als de klanten een 24-uurs 
distributieservice wensen voor dit gebied wordt een tarief met een toeslag bepaald. Deze 
toeslag is nodig om de hogere shuttlekosten en de hogere kosten, voor het direct uitleveren 
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van zendingen die niet met de shuttle vervoerd kunnen worden, te dekken. In Bijlage M 
worden voorbeeldberekeningen gegeven van de berekening van het standaard tarief voor de 
verschillende tariefzones met de geboden service. 

6.3.2 Validatie van het nieuwe voorcalculatiemodel 

Door het nieuwe voorcalculatiemodel te valideren op basis van historische informatie krijgt 
deze meer waarde. De kosten van de uitgevoerde zendingen in de periode van week 5 tlm 12 
kunnen bepaald worden met de verschillende calculatiemodellen. De kosten per zending 
berekend met het nieuwe voorcalculatiemodel kunnen dan vergeleken worden met de kosten 
uit het huidige voorcalculatiemodel en het nacalculatiemodeL Hiermee kan dan aangetoond 
worden dat het nieuwe voorcalculatiemodel beter aansluit op de nacalculatie en beter presteert 
dan het huidige voorcalculatiemodeL Uit de analyse van de L TL zendingen blijkt dat de 
indexcijfers van de gemiddelde kosten van het voorcalculatiemodel (VC), het nieuwe 
voorcalculatiemodel (nVC), het afgegeven tarief (AT) en het nacalculatiemodel (NC) 
respectievelijk 100, 125, 117 en 128 zijn. In Tabel6.5 staan de uitkomsten van de analyse van 
de verschillen tussen de VC, nVC, AT en NC weergegeven. De paired t-test is gebruikt om 
aan te tonen dat het gevonden verschil niet te verklaren is door toeval. 

D sd To to 025·v Ho verwerpen 
NC-nVC 2,1% - 3,36 1,96 Ja 
nVC - VC 20,2% - 76,39 1,96 Ja 
NC-VC 21 ,9% - 36,86 1,96 Ja 
NC - AT 8,5% - 9,80 1,96 Ja 

Tabel 6.5 Gemiddelde kosten per zending met verschillende modellen 

Uit Tabel 6.5 blijkt dat er een positief verschil bestaat tussen het nacalculatiemodel en het 
nieuwe voorcalculatiemodel, de werkelijke kosten zijn hoger dan de verwachte kosten in het 
nieuwe voorcalculatiemodeL De onderschatting van de kosten van het nieuwe 
voorcalculatiemodel is significant kleiner dan in het huidige voorcalculatiemodel, blijkt uit 
het positieve verschil tussen nVC en VC. Tevens is het positieve verschil tussen NC en VC 
ook groter dan het verschil tussen NC en n VC. Uit het positieve verschil tussen NC en AT 
blijkt dat de nacalculatorische kosten hoger zijn dan het afgegeven tarief, de geanalyseerde 
LTL zendingen zijn niet winstgevend. Uit de bovenstaande verschillen blijkt dat het nieuwe 
voorcalculatiemodel beter aansluit op het nacalculatiemodel dan het huidige 
voorcalculatiemodel. 

Met behulp van een regressieanalyse kan het verschil tussen het nacalculatiemodel en het 
nieuwe voorcalculatiemodel verklaard worden. In het verklarende model wordt het verschil 
door onafhankelijke variabelen verklaard. In Bijlage N staat de uitgevoerde regressieanalyse. 
Uit de regressieanalyse blijkt dat het verschil tussen de nacalculatie kosten (NC kosten) en de 
kosten uit het nieuwe voorcalculatiemodel (nVC kosten) verklaard wordt door de 
zendingsgrootte (KG), de collectieafstand, de tariefzone's (TZK en TZG) en de B- en C
klanten (BKL en CKL). Het gevonden model ziet er dan als volgt uit: 
NC kosten - nVC kosten =A - 0,00512*KG + 0,04885 *Collectieafstand + 14,16*TZK -
2,82*TZG + 14,91*BKL + 17,86*CKL 
Het gebruikte significantieniveau a voor de variabelen in de bovenstaande regressieanalyse is 
gelijk aan 0,95. De voorspelbare waarde van het model, de R2

, is gelijk aan 22,62%. De 
zendingsgrootte heeft een negatieve invloed op het verschil, het verschil wordt kleiner als de 
zendingsgrootte groter wordt. De verwachte kosten van kleine zendingen zijn lager dan die 
van grote zendingen in vergelijking met de nacalculatie. Het verder verhogen van de factor 
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voor de routing efficiëntie kan dit verschil verminderen. De collectieafstand heeft een 
positieve invloed op het verschil, het verschil wordt groter als de collectieafstand toeneemt. 
Door het snelheidsprotiel voor het collectietraject aan te passen kan dit verschil verminderen. 
In vergelijking met de tariefzone TZB heeft de tariefzone TZK een positieve en de tariefzone 
TZG een licht negatieve invloed op het verschil. De B- en C-klanten hebben een positieve 
invloed op het verschil in vergelijking met de A-klanten. De C-klanten hebben het meeste 
invloed op het verschil omdat de coëfficiënt het hoogst is. Het verschil wordt dus groter als de 
klant kleiner wordt. 

Het verschil tussen het nacalculatiemodel en het meuwe voorcalculatiemodel kan ook 
verklaard worden door de verandering van het transportnetwerk. De NC kosten zijn gebaseerd 
op de huidige uitvoering van het transportnetwerk, maar de nVC kosten zijn gebaseerd op het 
nieuwe transportnetwerk. De verwachte efficiëntie van het nieuwe transportnetwerk is groter 
dan die van het huidige transportnetwerk. Als het nacalculatiemodel ook gebaseerd wordt op 
het nieuwe transportnetwerk dalen de gemiddelde NC kosten. Het verschil tussen de NC 
kosten en de n VC kosten wordt kleiner en het nieuwe voorcalculatiemodel sluit nog beter aan 
op het nacalculatiemodeL 

6.3.3. Voordelen van het nieuwe voorcalculatiemodel 

Het nieuwe voorcalculatiemodel sluit beter aan op het nacalculatiemodel doordat de routing 
efficiëntie is aangepast en er informatie over de retourzendingen en de doorlooptijd is 
meegenomen in het model. Daarnaast sluit het nieuwe voorcalculatiemodel ook beter aan op 
de geboden service met de keuze tussen een 24-uurs en 48-uurs distributieservice met de 
bijbehorende kosten. Met behulp van het nieuwe voorcalculatiemodel kan bepaald worden of 
de huidige tarieven voor bepaalde klanten of zendingen te laag zijn. Sturing op basis van dit 
inzicht, door bijvoorbeeld een tariefsverhoging of het afstoten van verliesgevende klanten, 
vergroot de winstgevendheid van Burgers Logistics. 

6.4/mp/ementatie van ontwerp 
In deze paragraaf wordt een aantal aandachtspunten beschreven die van belang zijn bij het 
invoeren van het logistieke concept bij Burgers Logistics. 

6.4.1 Het inrichten van het nieuwe transportnetwerk 

Om het nieuwe transportnetwerk in te richten is de eerste stap het vinden van een geschikte 
collegavervoerder om mee samen te werken. Een geschikte collegavervoerder moet de 
volgende eigenschappen hebben: 

• Hij moet aantrekkelijke tarieven aanbieden, zijn kostenniveau moet goed zijn; 
• Hij moet voldoende capaciteit hebben; 
• Hij moet de gestelde doorlooptijden kunnen halen; 
• Hij moet betrouwbaar zijn; 
• Hij moet voldoende baat hebben bij de samenwerking, zodat hij voldoende in de 

samenwerking investeert, bijvoorbeeld in de vorm van goede communicatie en 
afstemming van informatiesystemen; 

• Hij moet qua grootte vergelijkbaar zijn met Burgers Logistics, zodat de 
zendingstromen ook gelijk zijn. 

Na het vinden van een geschikte collegavervoerder wordt er een aantal testzendingen gedaan 
om te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. Als blijkt dat de beoordeling voldoende is en 
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de collegavervoerder ook tevreden is, kan er een structureel samenwerkingsverband opgesteld 
worden. 

6.4.2 Het aanpassen van het voorcalculatiemodel 

Bijlage M kan gebruikt worden als hulp bij het berekenen van de verschillende 
standaardtarieven van het nieuwe voorcalculatiemodeL Als de nieuwe standaardtarieven 
bepaald zijn, kunnen deze vergeleken worden met de huidige bestaande tarieven van de 
verschillende klanten. Op basis van deze vergelijking is het mogelijk om met klanten waar 
een groot verschil tussen bestaat een onderhandeling te starten over aanpassing van de 
tarieven. Het is dan mogelijk dat bepaalde tarieven stijgen en anderen weer dalen. 

Het aanpassen van het voorcalculatiemodel kan al gedeeltelijk doorgevoerd worden voordat 
het nieuwe transportnetwerk ingericht is. De tarieven voor het nieuwe verzorgingsgebied, 
Nederland, kunnen geëvalueerd en eventueel aangepast worden. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek beschreven. 

7.1 Conclusies 
1. Tussen de voor- en nacalculatie van de ritten van Burgers Logistics is een 

verschil aanwezig 

Uit de analyse, naar de prestatie van de Benelux distributie, blijkt dat de prestatie verschillend 
is per regio. Voor een groot deel van de zendingen blijkt een verschil aanwezig te zijn tussen 
de voor- en nacalculatie. De verwachte prestatie is beter dan de werkelijke prestatie. Het 
verschil tussen de voor- en nacalculatie wordt door het volgende veroorzaakt: 

• De werkelijke efficiëntie van het distributieproces is lager dan de verwachte 
efficiëntie. De netwerkdichtheid is niet in alle regio's voldoende om de verwachte 
efficiëntie van het distributieproces te halen. Hierdoor worden er meer kilometers en 
uren gemaakt dan verwacht in de voorcalculatie; 

• In de voorcalculatie is geen informatie over de retouren meegenomen. In het 
voorcalculatiemodel is impliciet aangenomen dat iedere rit een retour heeft. In de 
nacalculatie is dit niet het geval, hierdoor zijn de kosten hoger dan verwacht en 
ontstaat er een verschil tussen de voor- en nacalculatie; 

• In de voorcalculatie is ook geen informatie over de maximale doorlooptijd 
meegenomen. De kosten van de maximale doorlooptijd worden veroorzaakt door een 
capaciteitsdaling als de aanrij-afstand toeneemt. Deze kosten zijn niet meegenomen in 
het voorcalculatiemodeL 

2. De huidige uitvoering van het transportnetwerk van Burgers Logistics is niet 
optimaal 

In het huidige transportnetwerk wordt de hele Benelux vanuit één distributie centrum in 
Eerbeek bedient. Uit het diepteonderzoek blijkt dat het huidige verzorgingsgebied van 
Burgers Logistics veel groter is dan het optimale verzorgingsgebied. De gemiddelde 
distributietransportkosten zijn hierdoor hoger. Door gebruik te maken van meerdereDC's en 
het verzorgingsgebied van de DC's te verkleinen dalen de gemiddelde kosten per zending. De 
daling van de distributietransportkosten is groter dan de stijging van de DC kosten en de 
shuttlekosten. De netwerkdichtheid van Burgers Logistics in bepaalde regio's is niet 
voldoende om zelf een DC te openen. Hierdoor zal een samenwerkingsverband opgezet 
moeten worden met een collegavervoerder. Het scenario met tweeDC's is het beste scenario. 
De verwachte daling van de totale gemiddelde kosten per zending berekend met het 
analytische model is gelijk aan 6,3%. 

7.2 Aanbevelingen 
1. Optimaliseer het huidige transportnetwerk door het verzorgingsgebied te 

verkleinen 

Uit het diepte onderzoek blijkt dat het huidige verzorgingsgebied van Burgers Logistics groter 
is dan het optimale verzorgingsgebied, waardoor de gemiddelde kosten per zending hoger zijn 
dan gewenst. Door het verzorgingsgebied te verkleinen, dalen de gemiddelde kosten per 
zending. Het huidige verzorgingsgebied moet opgedeeld worden in twee gebieden: Nederland 
en België & Luxemburg. Nederland wordt dan het nieuwe verzorgingsgebied van Burgers 
Logistics en voor België & Luxemburg wordt een samenwerkingsverband opgezet met een 
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collegavervoerder die gespecialiseerd is in de regio België & Luxemburg. De herinrichting 
van het transportnetwerk van Burgers Logistics is een strategische keuze. Deze is dan ook van 
toepassing op alle L TL zendingen van Burgers Logistics. 

2. Pas het voorcalculatiemodel aan zodat het verschil tussen de voor- en de 
nacalculatie kleiner wordt 

Door het voorcalculatiemodel aan te passen en het verschil tussen de voor- en nacalculatie te 
verkleinen, dekt het tarief de werkelijke kosten beter en wordt het inzicht in de werkelijke 
prestatie van de zendingen groter. De sturing op basis van dit inzicht vergroot de 
winstgevendheid van Burgers Logistics. Op basis van de conclusies kan gesteld worden dat 
het voorcalculatiemodel op drie aspecten aangepast moet worden: 

• Ten eerste moet de verwachte efficiëntie aangepast worden, zodat deze vergelijkbaar 
is met de werkelijke efficiëntie. Dit kan gedaan worden door de groepagefunctie te 
gebruiken met een hogere factor voor de routing efficiëntie; 

• Ten tweede moeten de berekende distributietarieven van zendingen naar een bepaalde 
regio gecorrigeerd worden met de gemiddelde beladingsgraad die gebaseerd is op de 
gemiddelde hoeveelheid retourlading uit de desbetreffende regio. Periodiek moet 
geïnventariseerd worden of de gemiddelde beladingsgraad in een bepaalde regio 
significant veranderd is; 

• Ten derde moeten de berekende distributietarieven van de zendingen aangepast 
worden met de kosten van de maximale doorlooptijd. Zendingen met bestemmingen 
die in het grensgebied liggen krijgen een toeslag voor de hogere kosten door de 
gedaalde capaciteit. 

7.3 Interessante punten 
Als aanvulling op de conclusies en de aanbevelingen zijn nog een aantal interessante punten 
beschreven die opgemerkt zijn tijdens het onderzoek, maar buiten de scope van het onderzoek 
vallen. 

Boordcomputers 
Momenteel wordt er nog geen gebruik gemaakt van boordcomputers bij Burgers Logistics. 
Het aanschaffen van boordcomputers staat wel op de agenda van Burgers Logistics. Het is 
ook raadzaam om deze te gaan gebruiken. Door het gebruik van boordcomputers ontstaat een 
beter overzicht van de gegevens per rit. De gemaakte kilometers en uren per rit staan beter in 
het informatiesysteem. Het is dan mogelijk om sneller en beter de nacalculatie uit te voeren en 
deze te analyseren. Daarnaast ontstaat er een beter overzicht van de status van de zending, 
waarmee de klantenservice verhoogd kan worden. 

Rittenplansysteem 
Het is verstandig om het rittenplansysteem Intertour opnieuw te ijken. Uit de analyse blijkt dat 
er een groot verschil is tussen de geplande en werkelijke uren en kilometers per rit. Dit komt 
enerzijds door het dynamisch toevoegen van laadopdrachten tijdens het uitvoeren van de rit, 
anderzijds omdat het rittenplansysteem mogelijk te positief is ingesteld. Door het 
rittenplansysteem opnieuw te ijken kan het verschil tussen de planning en de werkelijke 
uitvoering verkleind worden. Het rittenplansysteem geeft dan beter inzicht in de werkelijke 
uitvoering. 
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Data in informatiesysteem 
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is gebleken dat een deel van de benodigde data niet 
in het informatiesysteem stond en handmatig verzameld moest worden. De data die wel in het 
informatiesysteem staat is niet altijd volledig en eenduidig. De gebruikte planeenheid om de 
grootte van de zending te bepalen, het plangewicht, wordt niet altijd eenduidig gebruikt. 
Andere eenheden voor de zendingsgrootte worden per klant verschillend gebruikt. Hierdoor 
wordt het lastig om de werkelijke grootte van zendingen van verschillende klanten te 
vergelijken. Het is raadzaam om minimaal twee eenheden standaard voor alle zendingen te 
gebruiken. De planner heeft dan een beter overzicht van de gebruikte capaciteit van de 
distributievrachtwagens. De kans dat distributievrachtwagen te vol gepland wordt en er 
zendingen in het DC blijven staan wordt hierdoor ook kleiner. 
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