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"Planning is bringing the .future info the present so that you can do something about it now" 

- Alan Lakein -
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Abstract 

The objective of this Master's thesis is to describe the functional specifications of a model which is 
able to plan and coordinate the different transportation flows of Friesland Foods in a centra! way. A 
two-step integration model that can deal with a dynamic environment is designed. It is described what 
the model should do and how the graphical user interface should look like. Subsequently, a gap 
analysis is carried out to point out the difference between the functional specifications and the 
possibilities of the current planning system. 
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Samenvatting 

Context 

-~ 
FneslandFoods 

Friesland Foods is een multinationale zuivelonderneming die actief is op zowel de consumenten- als 
de industriële markt. Als resultaat van een in 2002 gestart onderzoek naar een meer gecentraliseerde 
wijze van inkopen van producten en diensten, heeft Friesland Foods haar logistieke dienstverleners in 
aantal gereduceerd en zijn er transportnetwerken gecreëerd. Het verder terugdringen van logistieke 
kosten door een efficiëntere uitvoering van transport is een blijvende doelstelling. De volgende stap is 
om de gecreëerde transportnetwerken te integreren door ze centraal te plannen en aan te sturen. 

Opdrachtformulering 
Aangezien geen van Friesland Foods logistieke dienstverleners beschikt over een systeem dat in staat 
is om de verschillende transportstromen centraal te plannen en aan te sturen, heeft Friesland Foods 
besloten om samen met haar logistieke dienstverlener Nabuurs een onderzoek te starten naar de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem. Aangezien het niet mogelijk was om binnen de beschikbare 
tijd tot en met de ontwikkeling van het systeem te komen, is de volgende opdrachtformulering 
vastgesteld: 

"Ontwikkel het functioneel ontwerp voor een model dat een centrale planning en aansturing 
mogelijk maakt wanneer de netwerken van het ingaande, uitgaande en intratransport in Nederland, 
België en Duitsland van de ambient Business-to-Consumer en de Business-to-Business 
transportstromen van Friesland Foods worden geïntegreerd, zodanig dat de totale kosten die 
gerelateerd zijn aan deze transportstromen worden geminimaliseerd. " 

Procesanalyse 
Vanuit een gedetailleerde analyse van de huidige transportstromen gebaseerd op de 'Genera) 
Characteristics of Routing Problems' uit de literatuur, aangevuld met een beschrijving van de 
bijbehorende bedrijfsprocessen, is een overzicht gecreëerd van de kenmerken en problematiek van de 
huidige situatie. Hiermee is duidelijk gemaakt aan welke eisen en randvoorwaarden het 
integratiemodel moet voldoen. Uit deze analyse is onder andere gebleken dat veruit het grootste deel 
van het transportvolume, ongeveer 90%, tussen de twee en nul dagen voordat het transport plaatsvindt 
bekend is. Daarnaast zijn uit de analyse van de huidige werkwijze van transportplanning de volgende 
twee problemen naar boven gekomen: 

■ Capaciteitsproblemen en de haalbaarheid van de venstertijden zijn pas laat bekend 
• Lange (voorziene) wachttijden DC 

Model 
Na een uitgebreide literatuurstudie is gebleken dat de probleemsituatie van Friesland Foods 
omschreven kan worden als een: 
Dynamic Heterogeneous Multi-Vehicle Multi-Depot Pickup and De/ivery Problem with Time 
Windows and Driver's Work Rule Constraints 

Om om te gaan met onzekerheid betreffende de klantvraag, reis- en servicetijden, is een real-time 
dynamische benadering gekozen. Hierbij wordt op basis van real-time informatie over voertuigen en 
klantenorders de bestaande routeplanning aangepast. Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling 
van het integratiemodel zoals weergeven staat in figuur 0. 1. Hierbij is het komen tot een routeplanning 
opgedeeld in bouwstenen. In de eerste bouwsteen vindt de ritplanning plaats, waarbij per laadlocatie 
de LTL (Less-then-full-Truck-Load) orders gecombineerd worden tot FTL (Full-Truck-Laad) ritten. 
In de tweede bouwsteen vindt de routeplanning plaats, waarbij de ritten gekoppeld worden tot routes 
en worden toegewezen aan voertuigen en chauffeurs. Wanneer een routeplanning wordt aangepast, 
wordt alleen de tweede bouwsteen opnieuw uitgevoerd op basis van de meest recente (real-time) 
gegevens over de klantvraag, voertuigposities en - status. 
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Input 

Ingaand : L TL / FTL orders 
l.01.rn : FTL orders 
Uitgaand : L TL / FTl. orders 

1- --- - ---------7 
Single-Depot Heterogeneous 1 

Mulfi-Vehicfe Routing 1 

Problem with Time Windows (and 1 

Driver's Worl< Rufe Constraints) 1 

Lokaal niveau (laadlocatie) 

Figuur 0.1 Integratiemodel 

Aanpassing: 
• Positie voertuigen 

,-- - - ------------7 
1 (Dynamic) Heterogenous Multi-Vehicle 1 
1 Multi-Depot Pickup and Delivery 

Problem wffh Time Windows and 
Driver's Worl< Ru/e Constraints 

Bouwsteen 2: 

Centrale routeplanning 
Combineren ritten tot routes 

- Nieuwe orders t 

- Reeds volbrachte + huidige orders 1 
1 

1 

I_ - - - - - - - - - - - - - - - J 

Centraal niveau 

. ....:..,. 
fneslandfoods 

Output 

Routeplanning 

Om de functionele specificaties te complementeren is de grafische gebruikersinterface voor dit model 
beschreven, waarna vervolgens een gap-analyse is uitgevoerd om het verschil inzichtelijk te maken 
tussen de beschreven functionele specificaties en het huidige routeplanningssysteem dat Nabuurs in de 
huidige situatie gebruikt. 

Conclusie 
Na de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

• Ten behoeve van de complexiteitsreductie en het feit dat bij aanpassing van de routeplanning 
bepaalde genomen beslissingen niet meer veranderd mogen worden, moet de routeplanning in 
meerdere stappen plaatsvinden. 

■ Voor het omgaan met de onzekerheid op het gebied van klantvraag, reis- en servicetijden is in dit 
onderzoek een real-time dynamische benadering het meest geschikt, waarbij op basis van de meest 
recente (real-time) gegevens over klantvraag, voertuigposities en -status de reeds gemaakte 
planning wordt aangepast. 

• Door altijd alle transportvragen binnen een planningsperiode toe te wijzen aan voertuigen, zullen 
problemen als gebrek aan capaciteit of het niet kunnen voldoen aan bepaalde eisen eerder 
zichtbaar worden . 

• Het huidige routeplanningssysteem van Nabuurs blijkt niet in staat te zijn de tweede bouwsteen 
van het integratiemodel uit te voeren en daarnaast is het ook niet mogelijk om op basis van real
time gegevens de routeplanning automatisch aan te passen. 

Daarnaast zijn er de volgende aanbevelingen gedaan: 

• Wanneer de bouw van het model zal bestaan uit een aanpassing van een reeds bestaand 
routeplanningssysteem, zal naast het verschil tussen de beschreven functionele specificaties ook 
op bestaande functionaliteiten van het huidige routeplanningssysteem moeten worden gelet. 

■ Indien mogelijk moet getracht worden de afleverdata en -tijdstippen van de klanten aan te passen 
aan het centrale netwerk om de transportstromen nog efficiënter te maken. 

• Aangezien het gebruik van het integratiemodel zal leiden tot een verandering in de werkwijze van 
de transportplanners, zal aandacht besteed moeten worden aan het creëren en behouden van 
draagvlak voor de invoering van het model. 

• Het is aanbevolen om vanuit vraagvoorspellingen simulaties uit te voeren ten behoeve van 
tijdelijke herpositionering van voertuigen wanneer blijkt dat gedurende een periode een bepaalde 
transportstroom zal toe- of afnemen. 
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Voorwoord 

-~ 
FneslandFoods 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject dat ik uitgevoerd heb in opdracht van Koninklijke 
Friesland Foods N.V. en Nabuurs B.V., voor het verkrijgen van het ingenieursdiploma in de 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUie). Dit afstudeerproject 
bestaat uit een onderzoek naar de benodigdheden wanneer verschillende transportstromen worden 
geïntegreerd tot één transportnetwerk. Het ontwerp en de adviezen die ik beschrijf, zijn erop gericht 
om meerdere transportstromen met verschillende karakteristieken centraal te plannen en aan te sturen, 
om zo maatschappelijke en kostenvoordelen te behalen. 

Het afstudeerproject zag ik persoonlijk als kans om gedurende negen maanden in het bedrijfsleven aan 
een concreet logistiek probleem te werken. De ontwikkeling van een nieuw model heb ik uitgevoerd 
door een analyse van de huidige bedrijfsprocessen te koppelen aan een verdieping in de beschikbare 
wetenschappelijke literatuur. Door deze logistieke kennis te combineren met de algemeen 
bedrijfskundige kennis die ik reeds heb opgedaan tijdens mijn studie, hoop ik een eerste stap te zetten 
richting de implementatie van een oplossing in een complexe bedrijfsomgeving. 

Het mag voor zich spreken dat ik het succesvol afronden van mijn afstudeerproject te danken heb aan 
de medewerking van een verschillend aantal personen, welke ik bij deze graag wil bedanken. 
In de eerste plaats wil ik mijn beide bedrijfsbegeleiders Jelmer de Jong en Tjebbe Nabuurs bedanken 
voor hun steun en bijdrage die ze zowel op het inhoudelijke als het procesmatige vlak hebben 
gegeven. In beide organisaties vond ik het prettig om te ervaren dat ik zonder enig probleem toegang 
had tot alle informatie die beschikbaar was. Daarnaast wil ik Marc Ligthart, één van de 
initiatiefnemers van het project vanuit Friesland Foods, bedanken voor het openen van verschillende 
deuren binnen de grote organisatie en daarnaast met het meedenken in het creëren van draagvlak bij 
alle betrokkenen. 
In de tweede plaats gaat mijn dank uit naar alle overige personen binnen zowel Friesland Foods als 
Nabuurs, maar ook daarbuiten, van wie ik mondeling dan wel schriftelijk informatie heb ontvangen. In 
het bijzonder zijn dit Martin Kon, Marcel Theunissen en Carien Hofmans. Martin wil ik bedanken 
voor zijn adviezen en uitleg op het gebied van routeplanningen. Marcel wil ik onder andere bedanken 
voor het tijdig aanleveren van historische data. Carien wil ik bedanken voor de inhoudelijke discussies 
die we regelmatig voerden in onze luxe werkplek "De Boerderij" van Nabuurs. 
In de derde plaats wil ik mijn beide TU/e begeleiders bedanken. Ten eerste gaat mijn dank uit naar 
Ton de Kok. Tijdens de verschillende overlegmomenten heeft hij mij regelmatig van waardevol advies 
en feedback voorzien . Hierdoor zorgde hij ervoor dat ik de juiste richting in bleef werken . Daarnaast 
wil ik Tom van Woensel bedanken voor zijn input, niet alleen op het gebied van routeringsproblemen, 
maar ook door het stellen van kritische vragen waardoor ik niet verdwaalde in details maar de 
hoofdlijn van het project bleef volgen . 

Tenslotte hoop ik dat dit rapport voor de organisaties Friesland Foods en Nabuurs een eerste stap is 
richting de bouw en implementatie van een model dat hen in staat stelt verschillende transportstromen 
succesvol te integreren tot één netwerk. 

Richard van den Berg 
Haps, juni 2006 
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Begrippen en afkortingen 

Ambient 

B2B 
B2C 
BOM 
Charter 
DC 
Drag-and-drop 

Dummyorders 

Emballage 

ERP 
Friesland Foods WE 
FTL 
GIS 
GPS 
Intratransport 

IT 
JIT 
LTL 
Lege kilometers 

MRP 
OOH 
Overhang 
Palletplaats 

RFP 
Rit 

Route 

Service 
TSP 
Venstertijd 

VMI 
Voorladen 

VRP 
WMS 

Droge goederenstroom waarvoor geen speciale eisen qua materieel en 
apparatuur worden gesteld voor opslag of transport. 
Business-to-Business 
Business-to-Consumer 
Bi 11 of Mate rial 
Extern transportbedrijf dat wordt ingezet voor de uitvoering van transport. 
Distributiecentrum 
Principe waarbij objecten tussen of binnen computervensters worden gesleept 
en op een nieuwe locatie worden gezet. 
Orders die officieel nog niet binnengekomen zijn, maar waarvan de planning 
met grote zekerheid kan zeggen dat deze nog binnen zullen komen. 
Plastic kratten waar flessen voor de consumentenmarkt in opgeslagen en 
getransporteerd worden. 
Enterprise Resource Planning 
Werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe 
Full-Truck-Load 
Geografisch Informatie Systeem 
Global Positioning System 
Transport tussen verschillende locaties van Friesland Foods; tussen 
productielocatie en distributiecentrum of tussen distributiecentra onderling. 
Informatietechnologie 
Just-In-Time 
Less-than-full-Truck-Load 
De afstand die een voertuig moet afleggen om zijn volgende transportopdracht 
uit te voeren, waarbij de laadruimte leeg is. 
Materials Requirements Planning 
Out of Home (afdeling werkmaatschapprij Friesland Foods WE) 
Goederen op de pallet zijn breder dan de pallet waar het op geplaatst is 
Hoeveelheid vloeroppervlak benodigd voor één pallet van een bepaald type 
pallet. 
Request-For-Proposal 
Transportactiviteit van een voertuig vanaf het laden van één of meerdere 
orders op laadlocatie die gezamenlijk getransporteerd worden, tot en met het 
afleveren van de goederen op de laatste loslocatie. 
De weg die op een werkdag wordt afgelegd door één voertuig bestaande uit 
het uitvoeren van één of meer achtereenvolgende ritten. 
Het laden of lossen van de goederen. 
Travelling Salesman Problem, handelsreizigersprobleem. 
Een bepaald tijdsinterval die geldt bij een laad- of loslocatie waartussen er 
geladen en/of gelost kan worden. 
Vendor Managed Inventory 
Het laden van een voertuig één of enkele dagen voordat het transport 
plaatsvindt. 
Vehicle Routing Problem 
Warehouse Management System 
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1 Bedrijfsbeschrijvingen 

-~ 
FneslandFoods 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de organisaties die bij dit project betrokken zijn. 
In de eerste plaats zijn dit in paragraaf 1.1 en 1.3 de initiatiefnemers van dit onderzoek, Koninklijke 
Friesland Foods N .V en Nabuurs B.V .. Hierbij zal ingegaan worden in de organisatiestructuren en de 
meest relevante onderdelen hiervan voor dit onderzoek. In de tweede plaats zal in paragraaf 1.2 een 
korte toelichting gegeven worden van Stichting Transumo, een stichting waar beide bedrijven bij 
aangesloten zijn en wat in verband staat met dit onderzoek. In paragraaf 1.4 wordt er besloten met een 
toelichting op de relatie tussen Friesland Foods en Nabuurs. 

1.1 Koninklijke Friesland Foods N.V. 

Koninklijke Friesland Foods N.V., verder in dit rapport Friesland Foods genaamd, is een 
multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen 
van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, 
professionele gebruikers en industriële afnemers. 
Friesland Foods is met haar merkproducten vertegenwoordigd op de zuivelmarkten in met name West
en Centraal-Europa, het Midden-Oosten, West-Afrika en Zuidoost-Azië. In 90 vestigingen werken in 
totaal 17.500 medewerkers, van wie 12.000 buiten Nederland . Het hoofdkantoor van het concern is 
gevestigd in Meppel. De activiteiten vinden plaats in verschillende werkmaatschappijen die 
onderverdeeld zijn in vier productgroepen: verse en lang houdbare consumentenproducten, kaas, 
ingrediënten en foodservice producten. De structuur van deze productgroepen en werkmaatschappijen 
binnen Friesland Foods staat weergegeven in figuur 1. l. Korte beschrijvingen van alle 
werkmaatschappijen staan beschreven in bijlage A. 

Verse en langhoudbere 
consumentenproducten 

Friesland Foods Western Europe 

Friesland Foods Central Europe 

Friesland Foods Romania 

Friesland Foods Hellas 

Friesland Foods W/J.MCO Nigeri a 

Friesland Foods 
Foremost Thailand 

Friesland Foods Dutch Lady 
Vietnam 

Friesland Foods Dutch Lady 
Malaysia / Singapore 

Friesland Foods Frisian Flag 
lndonesia 

Friesland Foods Consumer Products 

Concernd1recbe 

Concernst~fd1enst€'n 

Kaa lngrodilnlen Foodservlce Producten 

Friesland Foods Cheese Friesland Foods Domo Friesland Foods Professional 

Friesland Foods Kievit 

Fri es land Foods Butter 

Figuur/ . / Organogram Koninklijke Friesland Foods N. V (http://www.frieslandfoods. nl) 

De omzet van Friesland Foods over het jaar 2005 bedroeg ruim 4,4 miljard euro. Ter beeldvorming 
staat in figuur 1.2 aangegeven hoe de totale netto omzet van Friesland Foods over het jaar 2005 is 
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verdeeld over de verschillende productgroepen. In de tweede plaats staat aangegeven waar deze omzet 
wereldwijd is behaald. 
Friesland Foods heeft een coöperatieve achtergrond; melkveehouders, die lid zijn van de coöperatie, 
zijn zowel de eigenaren van de onderneming als de leveranciers van de melk. Dit betekent dat een 
groot deel van de melk(producten) die Friesland Foods gebruikt in haar productieprocessen afkomstig 
is van deze melkveehouders. 

Afrika en Noord- en Zuid -
Miclden-Oosten Amerika 

12% 

Aziê en 
Austrafiê 

20% 

2% 

Nederland 
30% 

Europa 
exclusief 

Nederland 
36% 

Foodservice 
producten Overig 

tlgredienten 6% 1 % 
13% 

(A) (B) 

Vers en 
langhoudbaar 

55% 

Figuur 1.2 Procentuele netto-omzet verdeling Friesland Foods in 2005 (A) per productgroep en (B) per 
regio (Friesland Foods Jaarverslag 2005) 

Aangezien dit afstudeerproject zich richt op het wegtransport binnen de werkmaatschappijen Friesland 
Foods Western Europe, Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo in Nederland, België en 
Duitsland, zullen deze werkmaatschappijen hieronder worden beschreven. Deze werkmaatschappijen 
zijn in het organogram in het blauw aangegeven . Een toelichting op de afbakening qua 
werkmaatschappijen en geografie wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. In subparagraaf 1.1.3 
zullen de logistieke stromen van deze werkmaatschappijen worden toegelicht. 

1.1.1 Friesland Foods Western Europe 

Binnen de werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe (Friesland Foods WE) worden alle 
zuivelmerken, vruchtensappen en sportdranken van Friesland Foods ontwikkeld, geproduceerd en 
gedistribueerd die bedoeld zijn voor de consumentenmarkt in Nederland, België en Duitsland, met 
uitzondering van kaasproducten. In onderstaande figuur staat de structuur van merkverdeling binnen 
Friesland Foods WE weergegeven. Hierin staat aangegeven uit welke afdelingen de werkmaatschappij 
bestaat en welke merknamen onder deze afdelingen vallen . 

i: <"S ,r;:i i:::cio, :,, s•er~ C •or,:, 

1 1 1 

1 
Friesche Vlag 

1 
Riedel Drinks Out-o- Enhlnced Nutrlelan 

1 
0petl1ions 

1 

1 
Multifarm 

1 
Friesche Vlag Appelsientje Friesche Vlag Friso 

Chocomel Coolbest Chocomel 

Fristi Dubbelfrisss Frist i 

Nutroma Taksi Nutroma 

Extran Appelsientje 

Coolbest 

Dubbelfrisss 

Taksi 

Extran 

Figuur 1.3 Structuur werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe (De Jong, Friesland Foods) 

Bij de afdeling Friesche Vlag zijn de zuivelmerken van Friesland Foods ondergebracht die bedoeld 
zijn voor de verkoop in supermarkten en groothandels in Nederland, België en Duitsland. Onder de 
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subafdeling Multifarm vallen de producten die onder private label in supermarkten worden verkocht. 
De verschillende vruchtensappen en sportdranken voor de supermarkten en groothandels vallen onder 
de afdeling Riedel Drinks. Alle leveringen bestemd voor supermarkten worden voor een groot deel 
geleverd aan de distributiecentra (DC ' s) van de supermarktketens. 
Zoals op te maken is uit bovenstaande figuur, vallen onder de afdeling Out-of-Home ook alle 
merknamen die onder de afdelingen Friesche Vlag en Riedel Drinks vallen . Dit betreffen de producten 
die via andere kanalen dan de supermarkten en groothandels geleverd worden aan de 
consumentenmarkt. De producten worden, direct of via distributiecentra, geleverd aan verschillende 
instellingen, ziekenhuizen, tankstations en dergelijke. 
Onder de afdeling Enhanced Nutrician valt de merknaam Friso welke bestaat uit baby- en 
kindervoedingproducten die naast aan supermarkten ook aan drogisterijen worden geleverd. Onder de 
afdeling Operations vinden de productie- en leveringsplanningen van de verschillende producten 
plaats, alsmede de klantenservice. 
De stroom goederen van deze werkmaatschappij wordt de uitgaande Business-to-Consumer (B2C) 
transportstroom genoemd. 

1.1.2 Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo 

Onder de werkmaatschappijen Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo worden ingrediënten 
en halffabrikaten ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt, die geleverd worden aan de 
voedingsmiddelen-, nutritionele en farmaceutische industrie. Hierbij betreft het, in tegenstelling tot 
Friesland Foods WE, geen producten bestemd voor de consumentenmarkt, maar worden de 
eindproducten van deze werkmaatschappijen aan verschillende klanten geleverd die de producten 
verder verwerken. Deze stroom goederen wordt de uitgaande Business-to-Business (B2B) 
transportstroom genoemd. 

1.1.3 Logistieke stromen Friesland Foods 

Logistiek gezien zijn er binnen Friesland Foods, en zo ook binnen de genoemde werkmaatschappijen, 
verschillende typen transportstromen te onderkennen welke te maken hebben met de manier van 
transporteren en het producttype. Hierbij kan er gedacht worden aan geconditioneerd transport in 
koelvrachtwagens en vloeibaar transport in tankvoertuigen. Bij deze genoemde transporten is speciaal 
apparatuur of materieel nodig om de goederen te vervoeren (koelsystemen, tankopleggers ). Daarnaast 
is er ook een droge goederenstroom die vervoerd wordt met voertuigen zonder speciale apparatuur. 
Deze droge goederenstroom waarvoor geen speciale eisen qua materieel en apparatuur worden gesteld, 
wordt in het vervolg van het rapport aangeduid als de ambient transportstroom. 
Het geconditioneerd transport binnen Friesland Foods WE betreft het vervoer en opslag van dagverse 
producten in koelvoertuigen en koelmagazijnen die speciale apparatuur bezitten waarmee de 
temperatuur in de laadruimte of magazijn wordt beheerst. Deze producten vallen binnen deze 
werkmaatschappij onder de merknamen Friesche Vlag en Coolbest. In figuur 1.3 is dit met een blauw 
gearceerde kleur aangegeven. Voorbeelden van dergelijke producten zijn verse melk en 
(drink)yoghurt. Het overige deel van de producten vanuit Friesland Foods WE wordt gerekend tot de 
ambient goederenstroom. Deze bestaat uit een stroom goederen die lang houdbaar is en die niet 
geconditioneerd wordt getransporteerd en opgeslagen. Voorbeelden van producten die binnen deze 
goederenstroom vallen zijn koffiemelk en vruchtensappen . Onder alle merknamen binnen Friesland 
Foods WE zijn producten die tot de ambient transportstroom worden gerekend . Dit is in figuur 1 .3 
aangeduid in de lichte kleur. 
De activiteiten rondom de uitgaande transportstromen, zowel binnen de B2C als de B2B 
transportstroom, worden uitbesteed aan verschillende logistieke dienstverleners die het transport en de 
opslag van eindproducten coördineren en uitvoeren. Het transport en een gedeelte van de opslag 
eindproducten van de B2C goederenstroom van Friesland Foods WE wordt uitbesteed aan Nabuurs 
B .V .. Het transport en opslag voor de 82B transportstroom van de werkmaatschappijen Domo en 
Kievit wordt voor het grootste deel uitbesteed aan de logistieke dienstverlener Otten Hoogeveen B.V .. 
Het resterende transport, de ingaande transportstromen van grondstoffen, wordt uitgevoerd door de 
leveranciers van Friesland Foods. 
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1.2 Stichting Transumo 

In Stichting Transumo werken overheidsinstanties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en 
universiteiten samen om innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit in Nederland 
te bedenken en in de praktijk toe te passen. Op deze manier wordt getracht de internationale 
concurrentiepositie van Nederland te behouden en versterken door de mobiliteit op een hoogstaand 
niveau te houden, waarbij ook rekening gehouden wordt met veiligheid en leefomgeving. 
Friesland Foods is samen met een belangrijke logistieke dienstverlener, Nabuurs B.V ., deelnemer aan 
een project uitgegeven door Transumo, dat zich richt op kennisontwikkeling op het gebied van 
transportketens. Het afstudeeronderzoek dat beschreven staat in dit rapport vormt een onderdeel van 
dit Transumo project. Over dit Transumo project zal in het volgende hoofdstuk meer worden vermeld. 
Eerst zal een korte bedrijfsbeschrijving worden gegeven van de betrokken logistieke dienstverlener. 

1.3 Nabuurs B.V. 

Nabuurs B.V., verder in dit rapport Nabuurs genaamd, is een familiebedrijf in de logistieke 
dienstverlening met vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Polen . In totaal telt Nabuurs 13 
vestigingen, waarvan acht in Nederland, drie in België, één in Duitsland en één in Polen. De 
hoofdvestiging van het bedrijf bevindt zich in Haps, nabij Nijmegen. De vestigingen bestaan 
voornamelijk uit grote magazijnen die als distributiecentra voor één of meerdere opdrachtgevers van 
Nabuurs dienen . Het aantal werknemers dat in dienst is bij Nabuurs bedraagt meer dan 500 en het 
bedrijf beschikt over meer dan 300 voertuigen. 

Het transportbedrijf is actief in vier verschillende marktgebieden die hieronder kort worden toegelicht: 
■ Koel 

Binnen dit marktsegment wordt door Nabuurs koelproducten opgeslagen en vervoerd naar de 
retail en groothandel. Hierbij zijn al haar voertuigen en magazijnen voorzien van apparatuur voor 
temperatuurbeheersing en --<:ontrole. 

■ Vries 
Hierbij geldt dezelfde informatie als bij het marktsegment ' koel ' maar betreft het 
diepvriesproducten. 

■ Droog 
In dit marktsegment gaat het met name over opslag en vervoer van niet-geconditioneerde 
levensmiddelen . Vanuit verschillende vestigingen is een distributienetwerk voor Nederland 
gecreëerd . In dit netwerk worden de retail, groothandel en de institutionele markt, zoals 
ziekenhuizen, bediend. Naast levensmiddelen bevat dit segment ook de opslag en transport voor 
non-food producten. 

■ Levend 
Binnen dit segment vindt het vervoer plaats van pluimvee van kippenboerderijen naar slachterijen . 

De omzet van Nabuurs over het jaar 2005 bedroeg ruim 53 miljoen euro. Ter beeldvorming staat in 
figuur 1.4 aangegeven hoe de totale netto omzet van Nabuurs over het jaar 2005 is verdeeld over de 
verschillende marktgebieden . 
Naast transport en opslag bezit Nabuurs een eigen truckservice om vrachtwagens van haarzelf en van 
collega-bedrijven te onderhouden. Ook bezit Nabuurs een aparte werkmaatschappij dat als zelfstandig 
bedrijf opereert en gespecialiseerd is in het vervoer tussen de Benelux, Finland en de Baltische staten. 

Figuur 1.4 

Levend Koel 
15% 13% Vries ~-

Droog 
66% 

Omzet verdeling Nabuurs in 2005 (presentatie Nabuurs, 2006) 
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1.4 Friesland Foods en Nabuurs 

-~ 
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De logistieke taken die door Friesland Foods aan Nabuurs worden uitbesteed, bestaan uit de opslag en 
distributie van de ambient B2C goederenstroom voor de werkmaatschappij Friesland Foods WE. 
Binnen Nabuurs, zo ook in figuur 1.4, vallen deze activiteiten voor Friesland Foods in het marktgebied 
' droog' . De samenwerking dateert uit 2001 en per 1 januari 2004 zijn beide bedrijven een nieuw 
contract aangegaan waarbij Nabuurs alle distributie van langhoudbare zuiveldranken, vruchtensappen 
en sportdranken voor Friesland Foods WE uitvoert. Hierbij gaat het om de distributie van ongeveer 
650.000 pallets per jaar. 
In de praktijk betekent dit dat Nabuurs verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van het 
distributietransport naar de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt vanuit drie DC' s. Deze DC' s 
bevinden zich in Ede, Katwijk (N-Br) en Bornem (B) en liggen naast, of dicht in de buurt van, de 
productielocaties van Friesland Foods. Vanuit deze DC's vertrekken dagelijks tientallen voetuigen om 
de consumentenmarkt, via verschillende kanalen, te voorzien van Friesland Foods producten. 
Daarnaast coördineert Nabuurs ook enkele transporten tussen leveranciers, productielocaties en DC's 
van Friesland Foods. 
Hieronder volgt een overzicht van de huidige structuur van de uitgaande B2C transportstroom vanuit 
de drie DC's. Hierin wordt gerefereerd aan figuur 1.3 . 

T.blll a e n · "b · 1stn uflestructuur B2C b. am ,ent transportstroom 
Distributiecentrum Markt Type producten 
Ede Nederlandse consumentenmarkt Riedel Drinks 

Out-of-Home 
Katwijk aan de Maas Nederlandse consumentenmarkt Friesche Vlag 

Multifarm 
Enhanced Nutrician 

Bornem Belgische consumentenmarkt Alle 

Wanneer in het vervolg van het rapport gesproken wordt over Katwijk, wordt de plaats Katwijk aan de 
Maas in de provincie Noord-Brabant bedoeld en niet de plaats in Zuid-Holland. 
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2 Onderzoeksproject 
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FneslandFoods 

Nadat in het vorige hoofdstuk de betrokken organisaties in het onderzoek zijn beschreven, zal er in dit 
hoofdstuk ingegaan worden op het onderzoeksproject. Het doel van dit hoofdstuk is om in de eerste 
plaats aan te geven waarom tot de uitvoering van dit onderzoek besloten is en in de tweede plaats om 
de details van dit onderzoek duidelijk te maken. In paragraaf 2.1 wordt de aanleiding tot het onderzoek 
beschreven. In paragraaf 2.2 staat beschreven wat de betrokken organisaties willen bereiken met het 
onderzoek. Paragraaf 2.3 gaat in op de scope van het onderzoek. Paragraaf 2.4 en 2.5 bevatten 
respectievelijk de probleemstelling en de opdrachtformulering tezamen met de op te leveren 
resultaten. In paragraaf 2.6 staat de aanpak van het onderzoek beschreven met daaraan gerelateerd de 
structuur van dit rapport. 

2.1 Aanleiding tot het onderzoek 

In 2002 heeft er binnen Friesland Foods een onderzoek plaatsgevonden naar een meer gecentraliseerde 
wijze van inkopen. Vanuit dit onderzoek is besloten om de bestaande Friesland Foods organisatie uit 
te breiden met zogeheten Category Teams. Dit zijn teams waarin personen vanuit de verschillende 
werkmaatschappijen zitting hebben en die tot doel hebben de inkoop van een bepaalde groep 
producten of diensten te verbeteren. Een gevormd Category Team is het Category Team Logistic 
Services dat zich bezig houdt met de inkoop van logistieke diensten. De Category Teams willen door 
middel van zes gestructureerde benaderingen het inkopen van producten en diensten verbeteren in 
termen van verlaging van de kosten bij gelijkblijvende of verbeterde kwaliteit, service en technologie. 
Deze benaderingen zijn onder te verdelen in drie benaderingen die gericht zijn op het reduceren van 
kosten en drie benaderingen die gericht zijn op het aangaan of verbeteren van relaties met leveranciers. 
Voor het optimale resultaat zullen hierbij de op kosten gerichte benaderingen afgerond moeten zijn 
voordat overgegaan kan worden tot het verbeteren van de leveranciersrelaties. In figuur 2.1 staan deze 
benaderingen schematisch weergegeven in de zogehete 'Gemstone' . 

Cost-focused Relationship-focused 

Figuur 2.1 Gemstone ten behoeve van strategische inkoop (presentatie ATKearney, 2002) 

In 2003 en 2004 heeft Category Team Logistic Services door middel van een projectmatige aanpak 
ervoor gezorgd dat de linkerkant van de Gemstone is uitgevoerd. Het aantal logistieke dienstverleners 
voor het transport over de weg is hierdoor teruggebracht, met als resultaat dat de transportkosten 
aanmerkelijk zijn gereduceerd. De volgende transportnetwerken zijn hierbij gecreëerd die uitbesteed 
zijn aan één of een beperkt aantal partijen: 

• Ambient B2C transport 
• Ambient B2B transport 
• Geconditioneerd transport 
• Tanktransport 
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In dit kader is Friesland Foods in 2004 het nieuwe contract met Nabuurs aangegaan, waarbij Nabuurs 
een belangrijkere logistieke partner werd. Aan dit bedrijf werd namelijk de coördinatie van de 
volledige distributiestroom van niet-geconditioneerde consumentenproducten uitbesteed. 
De volgende stap is het uitvoeren van de rechterkant van de Gemstone. Hierbij is het de bedoeling dat 
de gecreëerde transportnetwerken zoveel als mogelijk worden geïntegreerd om zo een efficiëntere 
benutting van de verschillende transportstromen te realiseren. 

Aangezien in de huidige situatie de transportnetwerken volledig gescheiden van elkaar plaatsvinden 
maar zich voor een groot deel wel in hetzelfde geografische gebied bevinden, is er sprake van 
verschillende inefficiënties in termen van lege kilometers. Dit is het geval wanneer een voertuig een 
afstand moet afleggen om zijn volgende transportopdracht uit te voeren, waarbij zijn laadruimte leeg 
is. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee en wordt het milieu erdoor belast, iets wat zoveel 
mogelijk voorkomen moet worden. 

Gezien de doelstelling van efficiëntere transportbenutting door middel van integratie van 
transportnetwerken is door Friesland Foods besloten om gezamenlijk met Nabuurs deel te nemen aan 
het Transumoproject 'Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken '. In dit specifieke 
Transumoproject werken kennisinstellingen zoals de Eramus Universiteit Rotterdam, Universiteit 
Twente en de Technische Universiteit Eindhoven samen met een zestal bedrijven (waaronder 
Friesland Foods en Nabuurs) en willen zij gezamenlijk, komen tot een hoger kennisniveau op het 
gebied van ketensynchronisatie. Met dit laatste wordt bedoeld dat de distributie en productie zodanig 
op de onzekere marktvraag wordt afgestemd, dat zoveel mogelijk efficiënte goederenstromen ontstaan, 
die voldoen aan sociale en ecologisch wenselijke voorwaarden. De bedoeling is om in deelprojecten 
nieuwe methoden en tools te ontwikkelen voor het beheersen en plannen van netwerken van bedrijven. 
Het afstudeerproject voor Friesland Foods en Nabuurs vormt een dergelijk deelproject. 

2.2 Doel van het onderzoek 

Zoals gebleken is uit het vorige hoofdstuk, zijn er drie verschillende organisaties betrokken bij dit 
onderzoek, die elk een eigen belang hebben. De doelen die de verschillende organisaties door middel 
van dit onderzoek willen bereiken, zullen hieronder worden toegelicht. 

In het onderzoek dat in dit rapport beschreven staat, is het de bedoeling om bestaande 
transportnetwerken binnen Friesland Foods dusdanig te integreren dat er efficiëntere transportstromen 
ontstaan. Het doel van deze netwerkintegratie vanuit Friesland Foods is om te komen tot: 

• Optimalisatie van wagenparkinzet specifiek voor de Friesland Foods ambient 
transportstromen door middel van een hoge beladingsgraad en een hoge bezettingsgraad. 

• Een verlaging van de totale kosten gerelateerd aan de betrokken transportstromen 
• Een vermindering van de C02 uitstoot door een lager brandstofverbruik, als gevolg van een 

vermindering van het aantal af te leggen kilometers 

Om de netwerkintegratie te realiseren, is er een systeem nodig dat het mogelijk maakt de verschillende 
transportstromen centraal te plannen en aan te sturen. 

Hetgeen Nabuurs wil bereiken door deel te nemen aan dit onderzoek, is tweeledig: 
• Verkrijging van de centrale planning- en aansturingfunctie van het nieuwe transportnetwerk 

van Friesland Foods 
■ Toepassing van het te ontwikkelen planningssysteem voor overige klanten ten behoeve van 

het creëren van een concurrentievoordeel. 
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Voor Stichting Transumo is het van belang dat de uitkomst van het onderzoek bijdraagt aan een 
verbeterde concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in Europa. Transumo richt zich met 
dit onderzoek op drie doelen: 

■ PEOPLE: Toename leverbetrouwbaarheid en beschikbaarheid producten 
■ PLANET: Verlaging van het aantal voertuigen op de weg, vermindering brandstofverbruik, 

positief effect op filevorming. 
■ PROFIT: Verlaging van de distributiekosten, verhoging van de servicegraad, vergroting 

marktaandeel en vergroten innovatief vermogen 

Het ultieme doel van het onderzoek kan in de vorm van de volgende slogan worden beschreven: 

"Een vrachtwagen voor Friesland Foods rijdt altijd en als hij rijdt, is zijn laadruimte vol." 

2.3 Projectscope 

Voordat verderop in het hoofdstuk wordt ingegaan op de probleemstelling en opdrachtformulering, is 
het van belang een duidelijk beeld te hebben van de grenzen van dit onderzoek. In deze paragraaf is 
een beschrijving gegeven van de onderbouwde keuze welke transportstromen geïntegreerd gaan 
worden en daarnaast welke buiten beschouwing worden gelaten. 

Transportstromen binnen de scope 
Er is besloten om in de eerste plaats de ambient transportnetwerken te integreren binnen Nederland, 
België en Duitsland. Deze landen zijn gekozen omdat binnen deze landen de dichtheid van de 
bestaande transportnetwerken het grootst is en een groot deel van de afzet van Friesland Foods in deze 
landen plaatsvindt. Hierdoor zijn de te verwachte verbeteringen na de netwerkintegratie het grootst. 
Daarnaast vormt het afstudeerproject een onderdeel van een groot project in opdracht van Stichting 
Transumo. Aangezien deze stichting zich richt op mobiliteitverbetering in Nederland, vormt 
Nederland een belangrijk gebied binnen de scope van dit onderzoek. 

De ambient transportstromen die men wil integreren en centraal coördineren, zijn de volgende: 
1. De uitgaande B2C transportstroom 
2. Het intratransport betreffende het B2C transport 
3. De uitgaande B2B transportstroom 
4. De ingaande transportstroom van verpakkingen, ingrediënten en fruitconcentraten van 

leveranciers 

Met het intratransport wordt het vervoer bedoeld tussen verschillende locaties van Friesland Foods; 
het transport tussen productielocatie en distributiecentrum of tussen distributiecentra onderling. 
Voor bovenstaande transportstromen is in de eerste plaats gekozen omdat het hierbij om dezelfde 
typen transport gaat. In alle vier de gevallen betreft het over het algemeen vervoer op pallets dat in 
ieder geval verzorgd wordt door vrachtwagens die in principe geen bijzondere apparatuur voor 
temperatuursbeheersing vragen. In de tweede plaats betreft het transporten waarbij er een beperkte 
hoeveelheid aan retourvracht is. Dit betekent dat een voertuig na aflevering van zijn producten in 
principe leeg is en dus in staat is om een andere vracht te vervoeren. 
Dat in dit onderzoek wat betreft de uitgaande transportstromen alleen de transporten van de 
werkmaatschappijen Friesland Foods WE, Kievit en Domo worden meegenomen in de scope, volgt uit 
bovenstaande keuzes qua geografie en type transport. Deze werkmaatschappijen zijn de enigen die 
voldoen aan de eis van ongeconditioneerd palletvervoer binnen Nederland, België en Duitsland. Door 
de keuze van deze werkmaatschappijen wordt meer dan 90% van alle transporten ondervangen die 
voldoen aan de eis. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat er één uitzondering geldt op het bovenstaande. De 
geconditioneerde transportstroom van Coolbest producten wordt wel meegenomen in het onderzoek. 
Coolbest producten worden geproduceerd in Ede, waar ook een groot gedeelte van de 
ongeconditioneerde producten worden geproduceerd. 
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Transportstromen buiten de scope 
De gemaakte keuze qua geografisch gebied heeft tot gevolg dat al het transport van Friesland dat zich 
richt op levering aan klanten buiten Nederland, België, Duitsland, buiten de scope van dit project valt. 
Daarnaast worden ook de volgende type wegtransport buiten beschouwing gelaten: 

1. De overige ingaande transportstromen 
2. De uitgaande geconditioneerde transportstromen 
3. Het intratransport betreffende het B2B transport 

De keuze van het buiten beschouwing laten van de eerste twee transportstromen is gemaakt omdat 
voor deze transporten speciaal materieel noodzakelijk is. Hierbij kan men onder andere denken aan 
tankvoertuigen voor het vervoer van melk. Het in- en uitgaande geconditioneerde transport vergt ook 
speciaal vervoer in de vorm van koelvoertuigen die beschikken over apparatuur om de temperatuur in 
de laadruimte te beheersen. Deze vormen van speciaal vervoer zijn om hygiënische en/of praktische 
redenen moeilijk of niet te combineren met andere soorten transport, waardoor het buiten de scope van 
dit onderzoek is gelaten. 
Het intratransport betreffende het B2B transport wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit transport 
over relatief korte afstanden in volle voertuigen wordt vervoerd, veelal met speciaal materieel. De 
winst die hierop te halen is daardoor dusdanig klein, dat gekozen is om ook deze transportstromen 
buiten de scope van dit onderzoek te laten. 
De scope van het project staat schematisch weergegeven in de supply chain van Friesland Foods in 
figuur 2.2. Hierin staat in het blauw aangegeven welke transportstromen tot de scope van het project 
behoren en daarnaast welke partij in de huidige situatie de planning en aansturing van deze stromen 
verzorgt. Het is dus de bedoeling dat in de toekomst één partij de plannings- en aansturingsfunctie 
uitvoert voor de in het blauw aangegeven transportstromen. 

Verwachte kosten en besparingen onbekend 
Zoals later zal blijken uit de opdrachtformulering, richt dit onderzoek zich alleen op de functionele 
specificaties van een model voor centrale planning. Hierdoor is het niet mogelijk om de te verwachte 
besparingen in kaart te brengen in termen van minder te rijden kilometers en minder benodigde 
voertuigen en personeel. Daarnaast zijn ook de benodigde investeringen die de bouw, implementatie 
en gebruik van het model vragen niet in kaart gebracht. 

2.4 Probleemstelling 

Uit bovenstaande beschrijving kan gesteld worden dat de huidige manier van gescheiden planning en 
uitvoering van de verschillende transportnetwerken binnen Friesland Foods leidt tot een suboptimale 
inzet van logistiek materieel en personeel over de transportnetwerken heen. Geen van de logistieke 
dienstverleners van Friesland Foods is in het bezit van een systeem dat het mogelijk maakt de 
verschillende transportstromen centraal te plannen en aan te sturen. Daarnaast is het binnen Friesland 
Foods en Nabuurs onbekend aan welke specifieke eisen een dergelijk systeem moet voldoen. 
De centrale probleemstelling van dit project kan daarom als volgt worden gedefinieerd: 

"De huidige gescheiden manier van planning en uitvoering van verschillende wegtransportnetwerken 
binnen hetzelfde geografische gebied, leidt tot een suboptimale inzet van logistiek materieel en 
personeel voor Friesland Foods. Een systeem die het mogelijk maakt dit centraal te plannen en aan te 
sturen, is niet aanwezig. Daarnaast ontbreekt het aan kennis en inzicht wat de benodigde 
functionaliteiten van een dergelijk systeem zijn. " 
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Supply Chain Friesland Foods Ambient (Nederland, België en Duitsland) 
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2.5 Opdrachtformulering 
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Aangezien in de eerste maand van het onderzoek bleek dat het traject tot en met ontwikkeling en 
implementatie van een systeem niet binnen de beschikbare negen maanden van dit onderzoek afgerond 
kon worden, is besloten om dit traject te splitsen in twee delen waarbij dit onderzoek het eerste deel 
vormt. 
Voor het eerste deel van het onderzoek is vanuit de bovenstaande beschrijving van de projectscope en 
probleemstelling onderstaande opdrachtformulering vastgesteld. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het 
technisch mogelijk is om de geïntegreerde transportstromen centraal te plannen en aan te sturen. 

"Ontwikkel het functioneel ontwerp voor een model dat een centrale planning en aansturing 
mogelijk maakt wanneer de netwerken van het ingaande, uitgaande en intratransport in Nederland, 
België en Duitsland van de ambient Business-to-Consumer en de Business-to-Business 
transportstromen van Friesland Foods worden geïntegreerd, zodanig dat de totale kosten die 
gerelateerd zijn aan deze transportstromen worden geminimaliseerd. " 

Hierbij zijn er vanuit Friesland Foods drie harde randvoorwaarden gesteld, waaraan het model moet 
voldoen : 

• Er mogen geen transportvragen geweigerd worden 
■ Aan alle klanteisen moet worden voldaan 
• Er mag niet meer informatie van klanten worden gevraagd dat in de huidige situatie het geval 

IS. 

De overeengekomen resultaten, hetgeen opgeleverd gaat worden aan het einde van dit onderzoek, 
wordt samengevat in de volgende punten: 

1. Schematisch overzicht van de relevante bedrijfsprocessen van Friesland Foods en Nabuurs 
2. Inzicht in termen van volume en frequentie van de betreffende transportstromen 
3. Functionele specificaties voor een integratiemodel dat verschillende transportstromen centraal 

kan plannen en aansturen 
4. Implementatieplan waarin de stappen beschreven staan die nodig zijn voor het succesvol 

integreren van de verschillende transportnetwerken. 

Een samenvatting van de functionele specificaties staat beschreven in bijlage B. 

Het tweede deel van het onderzoek betreft de ontwikkeling van het integratiemodel in de vorm van een 
routeplanningssysteem aan de hand van de beschreven functionele specificaties. Voordat 
daadwerkelijk de verschillende transportstromen geïntegreerd kunnen worden, zal er ook een 
geschikte planningsorganisatie gecreëerd moeten worden en moet er tot een passende tariefstructuur 
gekomen worden. Voor een beschrijving van de activiteiten die in het tweede deel van het onderzoek 
plaats moeten vinden, wordt verwezen naar het implementatieplan dat beschreven staat in hoofdstuk 8. 

2.6 Methodologie 

In deze paragraaf zal de aanpak van het onderzoek worden beschreven. Het project is uitgevoerd aan 
de hand van het 'Tien Stappen Plan" van Kempen en Keizer (2000). In dit boek worden de stappen 
beschreven die doorlopen moeten worden om een praktijkonderzoek succesvol uit te voeren. Door 
Kempen en Keizer wordt het onderzoek onderverdeeld in vier fasen, te weten: oriëntatie-, analyse, 
ontwerp- en implementatiefase. Deze fasen zullen voor het onderzoek van Friesland Foods en 
Nabuurs hieronder kort worden toegelicht. 

De oriëntatiefase heeft als doel de betrokken organisaties en de context van het project te leren 
kennen. Voor de start van het onderzoek op 19 september 2005, was er algemene documentatie 
betreffende Friesland Foods en Nabuurs onderzocht en was er reeds gestart met een 
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literatuuronderzoek naar het samenvoegen van transportstromen. Daarnaast zijn aan het begin van het 
onderzoek oriënterende interviews gehouden om de betreffende organisaties beter te leren kennen. 
De tweede fase betreft de analysefase waarin de bedrijfsprocessen en problematiek van de huidige 
situatie in kaart is gebracht. Bronnen van informatie die hiervoor zijn gebruikt, zijn de interviews 
gehouden met verschillende personen binnen beide organisaties en historische data die beschikbaar 
was. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de procedures en werkinstructies die beschreven staan in 
de kwaliteitsmanagementsystemen van Friesland Foods en Nabuurs, waarin de bedrijfsprocessen 
formeel zijn vastgelegd. Voor het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen is de veel toegepaste 
modelleringtechniek IDEF-0 gebruikt. Door de verkregen informatie te koppelen aan een 
literatuurstudie zijn de randvoorwaarden en eisen die gesteld worden aan het model in kaart gebracht. 
In de ontwerpfase heeft de ontwikkeling van het integratiemodel plaatsgevonden dat het plannen en 
aansturen van verschillende transportstromen mogelijk maakt. Hierin is beschreven welke activiteiten 
in het integratiemodel moeten plaatsvinden en op welke manier dit moet gebeuren. Daarnaast is de 
grafische gebruikersinterface beschreven, om aan te geven hoe het model er voor de gebruiker uit 
komt te zien. Dit tezamen vormen dan de functionele specificaties van het model. 
In de laatste fase, de implementatiefase, zijn de eerste stappen gezet voor het uiteindelijk 
implementeren van het model in de organisaties. Er is een ' gap-analyse ' uitgevoerd om het verschil 
aan te geven tussen enerzijds de huidige mogelijkheden van het systeem dat door Nabuurs wordt 
gebruikt voor de planning van transport en anderzijds de functionele specificaties. Dit is gedaan om na 
te gaan of het mogelijk is het bestaande systeem uit te breiden. Daarnaast is een implementatieplan 
opgesteld, waarin de stappen staan beschreven die nog doorlopen moeten worden voordat de 
transportstromen van Friesland Foods succesvol centraal gepland en aangestuurd kunnen worden, wat 
het mogelijk maakt om de netwerkintegratie te bewerkstelligen . 

De aanpak van het onderzoek is in figuur 2.3 schematisch weergegeven aan de hand van het 
onderzoeksmodel beschreven door Verschuren en Doorewaard (2003). Van de genomen stappen in het 
onderzoeksmodel staat in de rechterbovenhoek het hoofdstuknummer aangegeven waarin deze stap 
beschreven is, waardoor in dit figuur de structuur van het rapport staat weergegeven. 
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Dit hoofdstuk bevat een analyse naar de kenmerken en huidige aansturing van de verschillende 
transportstromen die men wil integreren tot één groot transportnetwerk. Het doel van deze analyse is 
een overzicht te creëren van de kenmerken en problematiek van de huidige situatie, zodat duidelijk 
wordt waar het integratiemodel aan moet voldoen . 
Als raamwerk voor deze analyse is het PBI-model van Bemelmans (1998) toegepast. Dit model legt 
een verband tussen de processen, besturing- en informatiestructuur. Bemelmans stelt dat de besturing 
van een organisatie afhankelijk is van de gekozen procesinrichting en de informatiestructuur vloeit 
daarna voort uit de gekozen besturingsstructuur. De kenmerken van de verschillende transportstromen 
zijn gebaseerd op de 'Genera! Characteristics of Routing Problems' zoals deze gehanteerd is door 
Assad ( 1988). Assad heeft de benodigde informatie betreffende planningsproblemen in transport 
onderverdeeld in zes karakteristieken. De procesanalyse is aangevuld met een beschrijving van de 
bijbehorende bedrijfsprocessen in de huidige situatie. In onderstaande figuur staat de opsomming van 
karakteristieken en bedrijfsbeschrijving beschreven met daarbij tussen haakjes aangegeven in welke 
paragraaf van dit hoofdstuk welk aspect wordt beschreven. 

Figuur 3. 1 

PBI-model General Characteristics 
of Routing Problems 
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Huidige werkwijze 

2. Infonnatie over de vraag (3.3) 
3. Wagenpark (3.4) Beschrijving bedrijfsprocessen (3.8) 

4. Personeelseisen (3.5) 

5. Planningseisen (3.6) Problemen bij besturing (3.9) 

6. Datavereisten (3.7) Gebrek aan infonnatie (3 .9) 
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(3.10) 

Aanpak procesanalyse 

Aangezien bij de karakteristieken ' Aard van de vraag ' , ' Informatie over de vraag ' en 'Wagenpark' er 
grote verschillen bestaan tussen de verschillende transportstromen, zullen deze karakteristieken per 
transportstroom worden toegelicht. De overige karakteristieken worden in het algemeen beschreven, 
vanwege de grote overeenkomsten die er op dit gebied bestaan tussen de transportstromen. 
Naast deze karakteristieken zullen in paragraaf 3 .8 de bedrijfsprocessen worden beschreven aangaande 
de planning en aansturing van de verschillende transportstromen. In paragraaf 3.9 wordt een 
beschrijving gegeven welke besturingsproblemen voortkomen uit de huidige werkwijze en daarnaast 
aan welke type informatie een gebrek is. Deze verschillende typen informatie samen zorgen voor een 
overzicht aan welke randvoorwaarden en eisen het integratiemodel moet voldoen. Een samenvatting 
van de belangrijkste bevindingen staat beschreven in paragraaf 3.10. 
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Doordat van de werkmaatschappijen Friesland Foods Domo en Kievit zowel de fysieke uitgaande 
transportstromen als de aansturing ervan veel gelijkenissen vertonen, zullen deze onder de naam 
' uitgaande B2B transportstromen ' gezamenlijk worden beschreven. Aangezien deze stromen in de 
huidige situatie aan een andere logistieke dienstverlener zijn uitbesteed en deze partij buiten dit 
onderzoek is gelaten, is er van deze stromen minder informatie bekend. 
De beschrij ving van de ' ingaande transportstroom ' betreft de stroom grondstoffen van de 
productielocatie Friesland Foods Nijkerk. Deze fabriek heeft als voorbeeld gediend voor alle overige 
ingaande stromen van leveranciers van ingrediënten, verpakkingsmaterialen en fruitconcentraten . 

Om de informatie in het hoofdstuk beter te kunnen plaatsen, wordt voor de beeldvorming in de eerste 
paragraaf een algemene beschrijving gegeven van het logistieke proces betreffende de planning, 
aansturing en afhandeling van transportstromen. Hiervoor is als voorbeeld de uitgaande B2C 
transportstroom genomen die door Nabuurs wordt gepland en aangestuurd . 

3.1 Beschrijving algemeen logistiek proces transportplanning 

In onderstaand figuur staat schematisch het logistiek proces beschreven voor de distributie van 
goederen van Friesland Foods WE naar de klant van Friesland Foods. 
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De klantorders komen binnen bij de orderdesk van Friesland Foods ( 1 ). Deze orders worden ingevoerd 
in het ERP-systeem (2). In dit systeem vindt door middel van de voorraadstanden controle plaats of de 
door de klant bestelde goederen geleverd kunnen worden. Waar nodig worden de orders door de 
orderdesk aangepast tot het niveau dat Friesland Foods kan uitleveren . De definitieve klantorders 
worden naar het Warehouse Management System (WMS) gezonden (3). Hieruit vindt er een download 
plaats naar het routeplanningssysteem dat Nabuurs op dit moment gebruikt (4). In dit systeem vindt de 
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transportplanning plaats. Hierin wordt bepaald welke klantorders door welk voertuig wordt vervoerd. 
De orders die gezamenlijk in één voertuig worden vervoerd, krijgen hetzelfde ritnummer toegewezen. 
Daarna wordt, ten behoeve van het orderpickproces, ook in het WMS aan elke order het bijbehorende 
ritnummer gekoppeld. Hierbij wordt ook aangegeven in welke volgorde de ritnummers geladen zullen 
worden. Op basis hiervan wordt binnen het distributiecentrum bekend welke orders het eerste 
klaargezet moeten worden (5). Aan de hand van deze informatie start het orderpickproces en het 
klaarzetten van de verschillende vrachten (6). Uit het WMS systeem worden de vrachtbrieven 
gegenereerd die later door de klant getekend moet worden als bewijs van ontvangst van de goederen 
(8). Aan de chauffeurs wordt vanuit de planningsafdeling doorgegeven wanneer ze de vracht van 
welke ritnummer moeten laden en met welk voertuig (9). Wanneer van een bepaalde rit de vrachten 
zijn klaargezet en het voertuig is gearriveerd, wordt er begonnen met het laden van de goederen. 
Hierbij worden ook de vrachtbrieven aan de chauffeur meegegeven ( 10). Daarna vindt het transport en 
de aflevering van de goederen bij de klanten plaats (11). Tijdens het transport vindt er door middel van 
de boordcomputer en satellietverbindingen, communicatie met de planningsafdeling plaats over de 
tijdstippen van vertrek en aankomsten op de locaties die opgeslagen worden in het 
routeplanningssysteem, het zogehete real-time plannen. Nadat een voertuig alle goederen heeft 
afgeleverd, wordt er contact opgenomen met de planningsafdeling over de volgende transportopdracht 
(12). Wanneer een voertuig weer terug is op zijn basisdepot, worden de door de klant getekende 
vrachtbrieven afgeleverd bij de administratieafdeling van Nabuurs (13). De dag na het transport 
worden alle transportgegevens verwerkt in een facturatiesysteem (14). Deze gegevens worden 
gecontroleerd met de vrachtbrieven, waarna ze verwerkt worden in de factuur en de 
managementrapportage van die periode. In de management rapportage vindt een prestatiemeting plaats 
van het uitgevoerde transport aan de hand van verschillende afgesproken prestatie-indicatoren (14). De 
administratieafdeling zorgt ervoor dat de vrachtbrieven doorgestuurd worden naar Friesland Foods 
(15). Eén maal per week krijgt Friesland Foods de factuur en de management rapportage toegestuurd 
(16). 

Nu globaal omschreven is welke stappen doorlopen moeten worden om tot de planning en uitvoering 
van transport te komen, zullen in de paragrafen hieronder de karakteristieken van de verschillende 
transportstromen worden beschreven. 

3.2 Aard van de vraag 

De vraag naar transport bestaat uit het vervoeren van goederen op ladingdragers van een laadlocatie 
naar een loslocatie. In het geval van het uitgaande transport is deze loslocatie het adres van de klant en 
in geval van ingaand of intratransport, betreft de loslocatie een productie- of opslaglocatie van 
Friesland Foods of zijn logistieke dienstverlener. In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van 
de aard van de vraag per transportstroom. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven uit welke type 
goederen deze transportstromen bestaan en daarnaast in de grootte van de vraag in termen van volume 
en aantal transporten of orders per dag. In bijlage C wordt hiervan een gedetailleerder overzicht 
gegeven. 

Ingaand transport (betreffende productielocatie Friesland Foods Nijkerk) 
Goederen: verpakkingsmaterialen, ingrediënten en fruitconcentraten van de leverancier 
Ladingdragers: verschillende typen pallets en tanks 
Volume: zowel Less-than-full-Truck-Load (LTL) als Full-Truck-Loads (FTL) 
Retourstroom: tanks en deel van de pallets: door middel van omruiling bij levering en daarnaast FTL 
Laadlocaties: diverse 
Aantal ritten: gemiddeld 5 per dag1 

1 Gebaseerd op het aantal leveringen per periode per leverancier, zoals 1s aangegeven door medewerker 
Materiaalplanning Friesland Foods Nijkerk in oktober 2005. 
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Intratransport B2C 
Goederen: eindproducten voor de consumentenmarkt, lege emballage en lege pallets 
Ladingdragers: verschillende typen pallets en tanks 
Volume: altijd FTL 
Retourstroom: geen (directe) retourstroom goederen 
Laadlocaties: Diverse, waaronder Ede, Katwijk, Bornem, Leeuwarden, Kalkar (D) 
Aantal ritten: gemiddeld 40 per dag2 

Uitgaand B2C transport 
Goederen: gekoelde en ongekoelde eindproducten voor de consumentenmarkt 
Ladingdragers: verschillende typen pallets en emballage 
Volume: zowel LTL als FTL 
Retourstroom: alle pallets en emballage: door middel van omruiling bij levering en daarnaast FTL 
Laadlocaties: Ede, Katwijk, Bornem 
Aantal ritten: gemiddeld 90 per dag (ong. 295 orders)3 

Uitgaand B2B transport 
Goederen: droge zuivelproducten in poedervorm 
Ladingdragers: verschillende typen pallets en overhang 
Volume: zowel LTL als FTL 
Retourstroom: één type pallet: door middel van omruiling bij levering 
Laadlocaties: Bedum, Borculo, Hoogeveen, Leeuwarden, Meppel, Veendam 
Aantal orders: ± gemiddeld 20 per dag4 

Uit deze beschrijving blijkt dat qua aard van de vraag er duidelijke verschillen bestaan tussen de 
transportstromen, in termen van type ladingdragers, of er sprake is van een retourstroom en daarnaast 
de grootte van de stromen in volume en aantal ritten per dag. Deze verschillen zijn belangrijke 
aspecten waar het integratiemodel mee om zal moeten gaan. 

3.3 Informatie over de vraag 

In deze paragraaf wordt getracht antwoord te geven op de vraag: "Wanneer weet men wat?". Hierbij 
gaat het om de tijdstippen van binnenkomst van de klantenorders (vraag naar transport) bij Friesland 
Foods en daarnaast bij de logistieke dienstverlener. Vanuit transportoogpunt is de grootte van de 
orders die tussen bepaalde locaties vervoerd moet worden, de enige informatie die hierbij van belang. 
Deze grootte van de orders wordt uitgedrukt in het benodigd aantal palletplaatsen. De term palletplaats 
geeft de hoeveelheid grondoppervlak aan dat voor één bepaalde palletsoort nodig is. Er wordt in deze 
paragraaf gesproken over het aantal palletplaatsen in plaats van aantal pallets, omdat het voor kan 
komen dat meerdere pallets op elkaar gestapeld zijn en daardoor in de vrachtwagen maar de plaats van 
één pallet nodig hebben. Voor het inplannen van transportritten is het alleen van belang hoeveel 
palletplaatsen nodig zijn omdat het vloeroppervlak in de laadruimte van de vrachtwagen beperkt is. 
Uiteraard moet er daarnaast ook rekening gehouden worden met de hoogte van de laadruimte en het 
gewicht van de lading. Dit laatste is van belang omdat elke vrachtwagen een bepaald maximaal 
laadvermogen heeft en dit wettelijk niet overschreden mag worden. 

Ingaand transport (betreffende productielocatie Friesland Foods Nijkerk) 
Het moment wanneer bekend wordt wanneer welke producten in welke hoeveelheden bij Friesland 
Foods geleverd worden, zijn in grote mate afhankelijk van de levertijd van de desbetreffende 

2 Gebaseerd op ritgegevens week 34, 2005; gemiddelde week uit verzameling ritgegevens van week 1 t/m 44, 
2005 . 
3 Gebaseerd op ritgegevens van week 26, 32 en 34, 2005: gemiddelde weken uit verzameling ritgegevens van 
week 1 t/m 44, 2005 . 
4 Gebaseerd op ritgegevens week 40, 2005 t/m week 5, 2006 
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leverancier. Vanuit een vraagvoorspelling en een productieplan plaatst Friesland Foods orders bij haar 
leveranciers waarbij rekening gehouden wordt met de afgesproken levertijden per leverancier. 
In onderstaand figuur staat aangeven op welk moment in de tijd welk percentage van het totale 
transport van grondstoffen naar het grondstoffenmagazijn in Nijkerk bekend is. Dit is gedaan door 
middel van het analyseren van de levertijd en het aantal leveringen per jaar per leverancier5
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Figuur 3.3 Overzicht cumulatief percentage volume ingaand transport op welke termijn bekend in de tijd 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat een klein gedeelte van het totale transportvolume al een aantal 
weken voor het transport bekend is. Daarnaast wordt veruit het grootste gedeelte van het 
transportvolume één week voordat het transport plaatsvindt bekend. Ondanks dat nog niet alle 
definitieve orders bij de leveranciers zijn geplaatst, zijn wel de afleverdagen en de benodigd aantal 
palletplaatsen per order bekend. De volumes en frequenties van deze goederen zijn namelijk dusdanig 
stabiel, dat altijd volle voertuigen worden besteld en de leverdagen een week van tevoren bekend zijn. 
Ondanks het feit dat één week van tevoren nog niet bekend is uit welke specifieke grondstoffen de 
vrachten bestaan, is dit, zoals aangegeven in de introductie van deze paragraaf, uit transportoogpunt 
niet van belang omdat wel de benodigde palletplaatsen voor het transport bekend is. 

Er kan geconcludeerd worden dat het ingaande transport betreffende de productielocatie Friesland 
Foods in Nijkerk een relatief lange tijd voordat het transport plaatsvindt bekend is, namelijk één tot 
vijf weken. 

Intratransport 
Zoals eerder aangegeven, betreft dit altijd vrachten die FTL zijn. Dit transport betreft het vervoeren 
van eindproducten of emballage tussen productie- en opslaglocaties of tussen opslaglocaties onderling. 
Daarnaast betreft dit transport het vervoer van lege emballage of pallets die middels volle vrachten 
opgehaald worden bij een klant om afgeleverd te worden bij een productielocatie. Ook wordt tot op 
heden het vervoer van grondstoffen van leveranciers die Nabuurs op dit moment al vervoert naar de 
productielocaties van Friesland Foods tot het intratransport gerekend. 
Net zo gevarieerd als de typen transporten die tot deze stroom behoren, zijn ook de tijdstippen waarop 
deze transporten bekend worden. Het goederenvervoer van externe leveranciers naar productielocaties 
zijn voor een klein gedeelte drie tot zeven dagen van tevoren bekend_ Het grootste gedeelte van het 
intratransport wordt één dag van tevoren bekend gemaakt (tussen 14:00 uur en 17:00 uur). Dit betreft 
het transport tussen de productie- en opslaglocaties, tussen de opslaglocaties onderling en de FTL 
retourstromen. 

Met andere woorden, het tijdstip dat de orders binnen intratransport bekend worden, varieert tussen de 
één en zeven dagen voordat het transport moet plaatsvinden, waarbij het grootste deel één dag van 
tevoren bekend wordt. 

5 Gegevens zijn gebaseerd op de levertijd en aantal leveringen per periode per leverancier, zoals is aangegeven 
door medewerker Materiaalplanning Friesland Foods Nijkerk in oktober 2005. 
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Uitgaand B2C transport 
De orders betreffende het uitgaande transport richting de consumentenmarkt komen een relatief korte 
periode voordat het transport plaatsvindt binnen bij Friesland Foods. ln onderstaande figuur staat 
aangeven op welk moment in de tijd welk percentage van het totale transport van 
consumentenproducten naar de klant bekend is, waarbij dag 3 staat voor de dag waarop het transport 
plaats vindt. 
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Figuur 3.4 Overzicht cumulatief percentage volume uitgaand B2C transport op welke termijn bekend in de 
tijd 

Uit de figuur blijkt dat circa 30% van het totale transportvolume, aan het einde van dag I bekend is en 
het grootste gedeelte op dag 2 bekend wordt. Het resterende deel van het volume komt pas op de dag 
van het transport binnen, maar dit betreft alleen FTL vrachten die geleverd worden aan DC' s van grote 
supermarktketens. 
Alleen bij het transport vanuit DC Ede wordt er gewerkt met een vast wekelijks transportschema. In 
dit schema staat aangegeven op welke dagen in de week in welke gebieden in Nederland leveringen 
plaatsvinden. De mogelijke leverdagen van de klanten worden vastgesteld aan de hand van zijn 
geografische ligging en dit wekelijks schema. Dit schema is weergegeven in bijlage D. 
Eerder bekend over deze transportstromen en wat een grote invloed heeft, is informatie betreffende de 
weken dat er actieperioden zijn met Friesland Foods producten. Tijdens dergelijke actieperioden kan 
het aantal ritten met 30% stijgen. 

Uitgaand B2B transport 
Bij zowel Friesland Foods Domo als Kievit is het grootste gedeelte I week of nog langer van tevoren 
bekend. 
Bij Friesland Foods Kievit betreft dit ongeveer 80%. Door Friesland Foods Domo wordt de 
transportinformatie ongeveer een week, maar minimaal 3 dagen voordat het transport plaatsvindt 
doorgestuurd naar de logistieke dienstverlener. Hierbij is het streven om een week voordat er op een 
bepaalde plaats geladen moet worden, deze informatie kenbaar te maken aan de logistieke 
dienstverlener en de laadlocatie. 

Samenvatting 
Samenvattend kan gesteld worden dat het tijdstip van binnenkomst van de orders van de verschillende 
transportstromen sterk varieert. Wanneer de aantallen orders en ritten per transportstroom worden 
meegenomen, kan een overzicht worden gemaakt welk percentage van de ritten hoeveel dagen voordat 
het transport plaatsvindt bekend is. Dit is aangegeven in figuur 3.5. 
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Figuur 3.5 Cumulatief percentage transportvolume op welke termijn bekend in de tijd bij integratie 
transportstromen 

Uit de figuur blijkt dat veruit het grootste deel van het transportvolume, ongeveer 90%, in de laatste 
twee dagen voor het transport bekend wordt. Dit is het gevolg van het feit dat het aantal orders van de 
B2C transportstroom vele malen groter is dan het aantal orders in de B2B en ingaande transportstroom 
die al langer van tevoren bekend zijn. 

3.4 Wagenpark 

In de huidige situatie wordt er gebruik gemaakt van drie verschillende typen voertuigen. Een 
toelichting op deze voertuigen, inclusief aantallen en eigenaars wordt gegeven in bijlage C: 

• Trekker-oplegger 
• Koel trekker-oplegger 
• Combinatievoertuig 

Hieronder zal per transportstroom aangegeven worden welke typen voertuigen gebruikt worden. 
Hierbij is het ingaande transport buiten beschouwing gelaten omdat dit transport nog onder de 
verantwoording van de leverancier valt en daar geen specifieke gegevens van bekend zijn. Daarnaast 
is het intratransport en het uitgaande B2C transport samengevoegd omdat dit door Nabuurs 
gecombineerd wordt gepland en uitgevoerd en daardoor van hetzelfde materieel gebruik wordt 
gemaakt. 

Intratransport & uitgaand B2C transport 
Binnen deze stromen worden er van alle bovengenoemde type voertuigen gebruik gemaakt. Speciaal 
voor het vervoer van de Coolbest producten, die vanuit DC Ede worden getransporteerd, heeft 
Nabuurs een aantal koel trekker-opleggers ter beschikking. Daarnaast beschikt Nabuurs over een 
beperkt aantal combinatievoertuigen. Het overgrote deel van het wagenpark dat door Nabuurs wordt 
ingezet voor Friesland Foods bestaat uit de 'normale' trekker-opleggers. In totaal heeft men voor de 
uitvoering van deze stromen de beschikking over 64 voertuigen. 

Alle voertuigen hebben een vaste standplaats. Dit is de plaats waar ze over het algemeen 's ochtends 
van vertrekken en 's avonds weer terugkeren. De plaats waar deze voertuigen gestationeerd zijn, zijn 
de laadlocaties voor het uitgaande B2C transport: DC Ede, Katwijk en Bornem. Van het totale 
wagenpark zijn alle koelvoertuigen in Ede gestationeerd. Daarnaast beschikken alle DC's over enkele 
combinatievoertuigen. 

Naast het feit dat Nabuurs de transportplanning verzorgt voor deze transportstromen, voert het bedrijf 
met eigen personeel en eigen vrachtwagens een deel van de totale transportvraag uit. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van externe transportbedrijven die vast worden ingezet, de zogenaamde charters. Bij 

Faculteit Technologie Management - Richard van den Berg 19 



ffi nabuurs fnesla~ dfoods 

deze charters heeft Nabuurs de intentie uitgesproken dat hun voertuigen dagelijks ingepland worden 
maar een dergelijke vaste afspraak is niet opgenomen in een contract. Wanneer met de beschikbare 
vaste voertuigen niet aan de totale transportvraag voldaan kan worden, worden in eerste instantie naar 
meer beschikbare voertuigen gezocht binnen de Nabuurs organisatie of de eerder genoemde charters. 
Wanneer dit ook niet toereikend blijkt te zijn, worden voertuigen van andere externe 
transportbedrijven ingehuurd . 

Uitgaand B2B transport 
Dit type transport wordt door Otten volledig uitgevoerd met trekker-opleggers, welke gestationeerd 
zijn in Hoogeveen. Hierbij is het van belang dat de voertuigen een flexibele zijkant hebben, om met de 
veel voorkomende overhang binnen deze transportstroom om te gaan. Daarnaast vindt het lossen van 
de goederen in deze transportstroom voornamelijk via de zijkanten plaats. 
Precieze aantallen voertuigen die door Otten worden ingezet voor het vervoer van Friesland Foods zijn 
niet bekend, alleen uit de historische ritgegevens blijkt dat dit meerdere voertuigen zijn. Daarnaast is 
eveneens niet bekend of Otten het transport volledig uitvoert met eigen voertuigen of dat er 
(regelmatig) gebruik wordt gemaakt van charters. 

3.5 Personeelseisen 

Wat betreft het personeel geldt dat het vervoer in alle transportstromen moet voldoen aan de 
Arbeidstijdenwet Wegvervoer. In dit besluit staan de toegestane rij- en rusttijden beschreven zoals ze 
volgens de Nederlandse en Europese wet gelden. Deze arbeidstijdenwet houdt in dat er beperkingen 
worden gesteld aan de lengte van werkdagen van chauffeurs en daarnaast zijn de chauffeurs verplicht 
tijdens de werkdag pauze te nemen. Ook worden er eisen gesteld aan de rustperiode tussen twee 
opeenvolgende werkdagen. De Arbeidstijdenwet Wegvervoer staat weergegeven in bijlage E. 

Ondanks dat in de huidige situatie de chauffeurs voor het grootste deel na hun werkdag terugkeren op 
hun standplaats, wordt er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid de chauffeurs te laten overnachten 
in hun voertuig. Hierdoor is het mogelijk om chauffeurs meerdere dagen op weg te sturen zonder dat 
men tussentijds terugkeert op hun vaste standplaats. Wanneer een chauffeur overnacht in het voertuig, 
moet wel een speciale overnachtvergoeding worden betaald als compensatie voor het feit dat hij niet 
thuis kan slapen. 

3.6 Planningseisen 

Bij het plannen van het transport, waarbij bepaald wordt welke persoon, met welk voertuig welke 
orders gaat vervoeren, moet er rekening gehouden worden met een verschillend aantal eisen. Deze 
zullen hieronder worden toegelicht. 

Venstertijden 
Bij elke laad- en loslocatie geldt een bepaald tijdsinterval, een venstertijd genaamd, waartussen er 
geladen en/of gelost kan worden . In de eerste plaats volgt dit uit de openingstijden van de locaties 
want geen enkele laad- of loslocatie in het netwerk is 24 uur per dag open. Daarnaast heeft Friesland 
Foods, voornamelijk in het B2C transport, klantspecifieke afspraken gemaakt over de laad- of 
lostijdstippen. Hierdoor zijn de venstertijden niet gelijk aan de openingstijden van de loslocatie, maar 
bestaat een venstertijd uit een periode van één of enkele uren waarbinnen gelost moet worden. Het 
komt ook voor dat er een vast lostijdstip is afgesproken, waardoor de venstertijd geen periode maar 
een tijdstip is. Met al deze verschillende tijdstippen zal in de planning rekening gehouden moeten 
worden. 

Kwaliteitseisen 
Voor de uitvoering van het transport van haar goederen, heeft Friesland Foods een lijst van 
kwaliteitseisen betreffende het B2C en het B2B transport opgesteld. Deze kwaliteitseisen staan 
weergegeven in bijlage F. 
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In deze lijst worden onder andere eisen gesteld aan de condities van de voertuigen en de manier 
waarop het transport plaatsvindt waarbij het gevaar van beschadigen van de goederen zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. In het kader van dit onderzoek is het voornamelijk van belang dat de planning 
rekening houdt met de eisen betreffende het combineren van vrachten om die gezamenlijk in één 
laadruimte van een voertuig te vervoeren. De uitgaande B2B goederen mogen volgens de 
kwaliteitsbijlage niet tegelijk vervoerd worden met goederen die tot besmetting van de Friesland 
Foods goederen kan leiden. Ondanks het feit dat dit een redelijk ruim begrip is, betekent dit concreet 
het volgende: het vervoer van Friesland Foods producten combineren met chemicaliën, glas of andere 
producten die kunnen breken of goederen met afwijkende geuren, is niet toegestaan. 

Arbeidstijdenwet Wegvervoer 
Zoals aangegeven staat in de vorige paragraaf, moet er in de planning gezorgd worden dat alle 
chauffeurs kunnen voldoen aan de rij- en rusttijden zoals deze staan beschreven in de Arbeidstijdenwet 
Wegvervoer. 

Specifieke eisen per laad- of loslocatie 
Per laad- of loslocatie kunnen speciale eisen gesteld worden aan het voertuig dat wordt gebruikt om de 
goederen te transporteren. Een voorbeeld hiervan is dat één type voertuig, de koel trekker-oplegger, 
niet gebruikt kan worden voor het uitgaande B2B transport, omdat het laden en lossen via de zijkant 
van de laadruimte niet mogelijk is. 

Voertuiglocatie aan het einde van de werkdag 
Aan het einde van de werkdag zullen de meeste voertuigen weer terug moeten keren op hun vaste 
standplaats. 

3. 7 Datavereisten 

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende soorten informatie 
genoemde informatie over venstertijden, kwaliteitseisen et cetera, 
transportinformatie efficiënt uit te kunnen voeren. 

die, naast de hiervoor 
nodig ZIJn om de 

Geografische database 
In deze database is het wegennetwerk geïntegreerd. 

Laad- en loslocaties 
De adresgegevens van de verschillende laad- en loslocaties moeten bekend zijn. 

Rij-, laad- en lostijden 
Voor een gedegen planning is het noodzakelijk inzicht te hebben in de tijden die benodigd zijn om de 
verschillende activiteiten uit te voeren. De activiteiten die in het transport voorkomen zijn: 

• Rijtijd, de tijd die nodig is voor het afleggen van een afstand tussen twee locaties 
■ Laadtijd 
• Lostijd 

Beschikbare capaciteit 
De beschikbaarheid van personeel en materieel betreffende de voertuigen, maar ook op de laad- en 
loslocaties moet helder zijn. 

Voertuiglocaties 
Voor het maken van een planning moet het in eerste instantie helder zijn wat de standplaatsen zijn van 
de verschillende voertuigen. Om in te spelen op de meeste recente ontwikkelingen in het transport zou 
het in de tweede plaats mogelijk moeten zijn te allen tijde te beschikken over de locaties waar de 
voertuigen zich op dat moment bevinden. 
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3.8 Beschrijving bedrijfsprocessen 

Nadat in de vorige paragrafen de verschillende karakteristieken toegelicht zijn, zullen in deze 
paragraaf de bedrijfsprocessen in de huidige situatie worden beschreven om de juiste producten op het 
juiste tijdstip op de juiste locatie te krijgen. Het doel van deze beschrijving is om helder te krijgen 
welke eisen er gesteld worden aan het integratiemodel die voortvloeien uit de huidige werkwijze. 
In onderstaande beschrijvingen zijn de processen betreffende de aansturing van het intratransport en 
het uitgaande B2C transport gezamenlijk beschreven, omdat in de huidige situatie deze stromen 
gezamenlijk ingepland worden en dus niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

Ingaand transport (betreffende productielocatie Friesland Foods Nijkerk) 
Een schematische weergave van de activiteiten rondom de grondstoffenontvangst en -uitgifte van 
Friesland Foods is weergegeven in figuur 3.6. ,---------
1 

1 

Vraagvoorspelling 1---. Productieplan ~ 
Behoefteplan 
grondstoffen 

_. Bestelplanning ~ 
Plaatsen order bij 
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Figuur 3.6 Bedrijfsactiviteiten ingaande transportstroom Friesland Foods Nijkerk 

1---. Levering 
grondstoffen 

~ 
1 

1 

Er wordt voor de komende 26 weken een vraagvoorspelling gemaakt. Vanuit de vraagvoorspelling 
wordt twee weken van tevoren een productieplan opgesteld. Het vaste productieschema, waarmee in 
de productielocatie gewerkt, wordt vormt naast de vraagvoorspelling een belangrijke input voor dit 
productieplan. Met behulp van de Bill of Materials (BOM) wordt vanuit de vraagplanning en het 
productieplan bepaald wat de benodigde hoeveelheden grondstoffen per week en per dag zijn. In de 
bestelplanning staat wanneer welke hoeveelheden grondstoffen besteld moeten worden bij de 
leverancier, rekeninghoudend met de levertijd en het behoefteplan grondstoffen Vanuit deze 
bestelplanning worden de grondstoffen op de juiste dag besteld door middel van het plaatsen van 
afroeporders. Op dat moment wordt aan de leverancier bekend gemaakt welke producten in welke 
hoeveelheden op welke dag geleverd moet worden, waarna uiteindelijk de producten afgeleverd 
worden bij Friesland Foods productielocatie. 

Intratransport en uitgaand B2C transport 
De planning en uitvoering van intratransport en uitgaand B2C transport is, zoals gezegd, uitbesteed 
aan Nabuurs. Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de Belgische consumentenmarkt vanuit DC Bornem 
wordt beleverd en de Nederlandse consumentenmarkt vanuit twee verschillende DC's, te weten DC 
Ede en DC Katwijk, afhankelijk van het producttype, zoals beschreven staat in paragraaf 1.4. 

Productieplanning 
De artikelen die vanuit bovenstaande DC's worden beleverd, worden in verschillende locaties 
geproduceerd. Op deze productielocaties wordt net zoals beschreven staat bij het ingaand transport, 
gewerkt met een voorspelling van de vraag. Vanuit deze vraagvoorspelling wordt er een 
productieplan opgesteld en worden de producten geproduceerd. Voor de transportplanning van het 
uitgaande en intratransport worden verder de werkelijke orders gebruikt. 

Transportplanning 
De planning en aansturing van het transport vanuit de verschillende distributiecentra vindt op dit 
moment gescheiden plaats. In de huidige situatie werkt Nabuurs met drie verschillende planningen, 
afhankelijk van de laadlocatie van de uitgaande transportstromen. Doordat de planners van DC Ede en 
DC Katwijk fysiek op dezelfde locatie zitten, namelijk bij het DC Ede, zijn de communicatielijnen 
tussen beide planningen zeer kort en vindt er uitwisseling van voertuigen plaats. In figuur 3.7 staat 
schematisch weergegeven hoe binnen de Nabuursorganisatie de intratransporten en de uitgaande B2C 
transporten in Nederland en België gepland worden. 
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Orders Nederlandse Consumentenmarkt: 
Riedel drinks + Out-of-Home 

Orders intratransport 

Orders Nederlandse Consumentenmarkt: 
Friesche Vlag + Multifarm + Enhanced 

Nutrician 

Orders Belgische Consumentenmarkt: ►o ... ----t►.il Transportplanning I 
-----1.i . Bornem . 

Figuur 3. 7 
Planning Bornem 

Structuur huidige transportplanning binnen Nabuurs 

Hieronder zal een korte beschrijving worden gegeven van de activiteiten rondom het inplannen en 
uitvoeren van het intratransport en uitgaande B2C transport vanuit de Ede planning. Deze planning is 
namelijk het meest complex omdat hierbij de volumes en daardoor de benodigde voertuigen het 
grootst zijn . Daarnaast wordt ook in deze planning een groot gedeelte van het intratransport verwerkt. 
Hierdoor lijkt deze planning het meest op de centrale planning zoals men deze voor ogen heeft met het 
uitvoeren van dit onderzoek. De bedrijfsprocessen rond de planning van Katwijk en Bornem komen 
dan voor het grootste gedeelte overeen met Ede, maar zijn door de kleine volumes minder complex. 
Een gedetailleerde beschrijving van deze processen inclusief processchema staat beschreven in bijlage 
C. 

Eén dag voordat het transport plaatsvindt, ontvangt de planningsafdeling van Friesland Foods een 
bestand met de orders die de volgende uitgeleverd moeten worden. Dit bestand wordt in het 
routeplanningssysteem geïmplementeerd. Van alle orders worden door de planners handmatig ritten 
geformuleerd, met ieder een eigen ritnummer. Deze ritten bestaan uit één of meerdere orders die 
gezamenlijk geladen en getransporteerd worden in één voertuig. Hierbij wordt getracht dusdanige 
ritten te formuleren dat de totale afstand die door de voertuigen moet worden afgelegd, zo klein 
mogelijk is. Bij dit formuleren van ritten wordt tegelijkertijd bepaald in welke volgende de orders 
binnen een rit worden beleverd. Deze informatie wordt ingevoerd in het WMS, zodat het 
orderpickproces kan starten voor het klaarzetten van de vrachten voor de verschillende ritten. 
Op dezelfde dag, dus één dag voordat het transport plaatsvindt, worden aan alle FTL intraorders 
ritnummers gekoppeld. Pas aan het einde van de middag op deze dag, wanneer zover als mogelijk alle 
uitgaande en intraritten voor de volgende dag bekend zijn, wordt bepaald welk specifiek voertuig en 
chauffeur een rit gaat uitvoeren. Hierbij worden de chauffeurs aan één ritnummer gekoppeld. Dit is de 
eerste rit die de chauffeur moet rijden . Het toewijzen van chauffeurs aan een volgende rit vindt plaats 
op de dag van het transport. Wanneer een chauffeur gelost heeft op zijn laatste adres, geeft hij dit door 
aan de planning. Op dat moment wordt er gekeken welke rit de chauffeur op dat moment het beste kan 
gaan uitvoeren. 

Uitvoering transport 
Het laden vindt plaats in de middag één dag voordat het transport plaatsvindt en daarnaast in de 
ochtend op de dag van het transport. Het transport van de distributiestroom vindt plaats op dag 3. 
Tijdens het transport staat de planningsafdeling in verbinding met de boordcomputers in de 
voertuigen. Hierbij wordt er gewerkt met een Real-time planning module. Dit houdt in dat de 
planningsafdeling automatisch de voortgang van de voertuigen volgt. De chauffeur geeft in de 
boordcomputer in wanneer hij aangekomen is op een bepaalde locatie en wanneer hij vertrekt van een 
bepaalde locatie. Deze informatie wordt automatisch doorgezonden naar het planningssysteem op de 
planningsafdeling. In het planningssysteem is de gehele rit doorgerekend, waarbij bepaald is hoe laat 
het voertuig aan moet komen bij , en vertrekken van, zijn loslocaties. Op basis van de werkelijke 
aankomst- en vertrektijdstippen worden in het planningsysteem de toekomstige aankomst- en 
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vertrektijdstippen aangepast. Op deze manier hebben de planners inzicht in het tijdstip dat een 
voertuig een rit heeft uitgevoerd en in staat is om een nieuwe rit uit te voeren. Zoals gezegd wordt aan 
het einde van een rit informatie over een volgende rit doorgegeven aan de chauffeur. Dit gebeurt door 
middel van het verzenden van de ritinformatie naar de boordcomputer van het voertuig. 

Uitgaand B2B transport 
Een schematische werkwijze van de activiteiten rondom de uitgaande transportstroom van Friesland 
Foods Domo en Kievit is vereenvoudigd weergegeven in figuur 3.8. Dit betreft voornamelijk de 
activiteiten die binnen de Friesland Foods organisatie worden gedaan. Een gedetailleerde beschrijving 
van deze processen staat beschreven in bijlage C. 

1-1 11 1,- U,tvoeren Doorsturen order l 
Productie Binnenkomst Aanmaken Laden / transport / 

Vraagvoorspell,ng Producti eplan r d ~ beschokbaarheods ~ I d -► naar laadlocatie -► I 1 

L----~-=--_.. --~---~,.-- : n ~ 1 or er - toets - evenngsor er en transporteur - = ~ 
Figuur 3.8 Schematische werkwijze bedrijfsactiviteiten uitgaand B2B transport 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering wordt er binnen de productielocaties gewerkt met een 
voorspelling van de vraag en wordt er een productieplan opgesteld, waarna de producten worden 
geproduceerd . Na binnenkomst van de klantenorders wordt bepaald of de gevraagde hoeveelheden 
uitgeleverd kunnen worden, waarna er een leveringsorder van wordt gemaakt. Deze order wordt naar 
de logistieke dienstverlener en de desbetreffende laadlocatie gestuurd, waarna de producten op de 
juiste dag klaargezet worden en de producten geleverd worden aan de klant. Hierbij worden over het 
algemeen de voertuigen één werkdag voor het transport geladen . 
Bij de uitgaande 82B transportstroom is in principe alleen de leverdatum van belang en niet het 
precieze aflevertijdstip. De venstertijden worden gevormd door de openingstijden van de locaties waar 
de producten afgeleverd moeten worden . 

3.9 Problemen bij huidige werkwijze transportplanning 

Het mag duidelijk zijn dat het uiteindelijke integratiemodel rekening moet houden met de in dit 
hoofdstuk genoemde karakteristieken van de verschillende transportstromen . Uit de analyse naar de 
huidige werkwijze van transportplanning zoals deze op dit moment wordt uitgevoerd bij Nabuurs, zijn 
tijdens de analysefase een aantal problemen gesignaleerd. Hierbij wordt de planning van DC Ede 
bedoeld . Dit is namelijk de planning die het meest lijkt op de planning die zal ontstaan nadat alle 
transportstromen geïntegreerd worden. Zoals eerder aangegeven, worden bij de Ede planning 
verschillende transportstromen gepland en is het aantal in te plannen ritten en voertuigen het grootst. 
De problemen zullen hieronder worden toegelicht met als doel dat het integratiemodel een oplossing 
biedt voor deze problemen. 

Capaciteitsproblemen en de haalbaarheid van de venstertijden zijn pas laat bekend 
Zoals is gebleken uit de procesbeschrijving, wordt door de planningsafdeling van DC Ede maar één rit 
per chauffeur en voertuig toegewezen. Wanneer een chauffeur heeft gelost bij zijn laatste loslocatie, 
dan laat hij dit weten aan de planningsafdeling die hem een nieuwe rit toewijst. Op dat moment wordt 
door de planningsafdeling bepaald welke van de openstaande ritten van die dag de chauffeur het beste 
kan gaan uitvoeren. Een algehele planning over welke voertuigen welke rit(ten) gaat uitvoeren wordt 
niet gemaakt. Hierdoor is het bij de planner niet altijd duidelijk of alle ritten met de beschikbare 
voertuigen überhaupt uitgevoerd kunnen worden. 
Het gevolg van het feit dat er geen complete planning voor de hele dag wordt gemaakt, dus zorgen dat 
alle ritten verdeeld worden over de voertuigen, is dat problemen die aan het einde van de dag ontstaan 
pas aan het einde van de dag bekend worden . Vaak is het op dat moment te laat om nog een oplossing 
te vinden die aan alle eisen (zoals de klantspecifieke venstertijden) voldoet. Wanneer er alsnog een 
oplossing kan worden gevonden, is dit in veel gevallen een kostbare oplossing door op zeer korte 
termijn gebruik te maken van externe transportbedrijven. 
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Als onderbouwing van de huidige werkwijze is door de planners aangegeven dat het geen zin heeft om 
een complete transportplanning voor de dag te maken als er bij het maken van de planning nog heel 
veel onzeker is en men daardoor van tevoren weet dat de planning die gemaakt wordt toch één of 
meerdere malen zal veranderen. Met de onzekerheid, als oorzaak van de huidige werkwijze, doelt men 
op de volgende aspecten: 

1. Het aantal ritten is nog niet compleet 
Wanneer een dag van tevoren een planning gemaakt wordt, zijn nog niet alle orders binnen. 
Op de dag van het transport komen er nog een aantal orders binnen die dezelfde dag nog 
vervoerd moeten worden . 

2. Er ontstaan vertragingen 
Tijdens het transport komen er geregeld vertragingen voor. Met name het drukke wegennet 
zorgt voor veel files en dus vertragingen in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast komt 
het ook voor dat het laden en lossen langer duurt dan gepland. 

De vraag is dus of het integratiemodel de transportplanning over een hele dag inzichtelijk kan maken, 
waarbij omgegaan wordt met de verschillende onzekerheden, zodat eventuele problemen eerder 
gesignaleerd worden en er meer tijd beschikbaar is om een geschikte oplossing te zoeken. 

Lange (voorziene) wachttijden DC 
Bij een aantal DC's in Nederland, België en Duitsland laden en/of lossen er op één dag meerdere 
voertuigen voor Friesland Foods. Dit kan het laden zijn van vrachten voor uitlevering naar de 
eindklant of het laden of lossen van vracht dat wordt gerekend tot intratransport. Elk DC heeft 
vanwege het beschikbare personeel, materieel en laad- en losruimte een beperkte capaciteit, wat tot 
gevolg heeft dat er een beperkt aantal voertuigen tegelijk geladen en/of gelost kunnen worden. Dit 
probleem speelt onder andere bij de DC's in Ede, Katwijk en Bornem. 
In de huidige werkwijze van de transportplanning wordt er geen rekening gehouden met de 
capaciteitsbeperkingen van de verschillende DC's. Doordat er geen tweede ritten ingepland worden en 
dus niet duidelijk is welk voertuig welke rit gaat rijden, is ook niet duidelijk hoe laat de voertuigen bij 
het DC aankomen om te laden en te lossen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat er verschillende 
voertuigen tegelijk bij een DC aankomen om te laden of te lossen, waardoor er wachttijden ontstaan. 
Deze wachttijden kosten in de eerste plaats geld en in de tweede plaats zorgt het voor vertragingen in 
de planning. 

De vraag is dus of deze wachttijden (gedeeltelijk) voorkomen kunnen worden door m de 
transportplanning rekening te houden met de capaciteitsbeperkingen van de DC' s. 

3.10 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn alle karakteristieken beschreven van de verschillende transportstromen die 
geïntegreerd moeten worden. Het doel was het in kaart brengen van alle aspecten waar het 
integratiemodel rekening mee moet houden. De belangrijkste punten staan in figuur 3.9 weergegeven . 
Hierin staat per transportstroom de karakteristieken beschreven en daaronder de karakteristieken 
wanneer alle transportstromen geïntegreerd worden . 

Ondanks de grote variatie in het tijdstip van binnenkomst van de orders, wordt veruit het grootste deel 
van het transportvolume, ongeveer 90%, bekend in de laatste twee dagen voor het transport 
plaatsvindt. Dit is het gevolg van het feit dat de B2C transportstroom in termen van aantal orders en 
ritten vele malen groter is dan de andere transportstromen . 
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Ineaand Intra 82C 
Aard van de vraag -LTL& FTL - FTL - LTL& FTL 

- Versch. afmetingen - Versch . afmetingen - Versch. afmetingen 
ladingdragers ladingdragers ladingdragers 

- # laad locaties variabel - ± 10 laad locaties - 3 laadlocaties 
- Retourstroom: deel - Retourstroom: geen - Retourstroom: pallets 
pallets en tanks en emballage 

Informatie over vraag - Tijdstip order bekend: - Tijdstip order bekend: - Tijdstip order bekend: 
7 - 3 5 dagen tevoren 1 - 7 dagen tevoren 0 - 2 dagen tevoren 

Wagenpark - # Trekker-opleggers - # Trekker-opleggers 
- #Combinatievoertuigen - # Koel trekker-opleggers 

- # Combinatievoertuigen 
Personeelseisen - Arbeidstijdenwet - Arbeidstijdenwet Wegvervoer 

Wegvervoer 
- Meerdere dagen ritten - Meerdere dagen ritten 

Planningseisen Venstertijden Venstertijden Venstertijden 
Specifieke eisen per 
laad- of loslocatie 
Kwaliteitseisen 

Datavereisten Geografische database 
Laad- en loslocaties 

Rij-, laad- en lostijden 
Beschikbare capaciteit 

Voertuiglocaties 
Procesbeschrijvingen Laden: Dag ? Laden: Dag 3 Laden: Dag 2 en 3 

Lossen: Dag 3 Lossen: Dag 3 Lossen : Dag 3 

Inteeratie van transportstromen 
Aard van de vraag LTL&FTL 

Verschillende afmetingen ladingdragers 
Meerdere laadlocaties 
Retourstroom: deel pallets, tanks en emballage 

Informatie over vraag Tijdstip order bek.: 
0 - 3 5 dagen van tevoren 

Wagenpark # Trekker-opleggers 
# Koel trekker-opleggers 
# Combinatievoertuigen 

Personeelseisen Arbeidstijdenwet Wegvervoer 
Meerdere dagen ritten 

Planningseisen Venstertijden 
Specifieke eisen per laad- of loslocatie 
Kwaliteitseisen 

Data vereisten Geografische database 
Laad- en loslocaties 
Rij-, laad- en lostijden 
Beschikbare capaciteit 
Voertuiglocaties 

Procesbeschrijvingen Laden: Dag 1, 2 en 3 
Lossen: Dag 3 

Figuur 3.9 Samenvatting belangrijkste karakteristieken transportstromen 
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FneslandFoods 

828 
-LTL&FTL 
- Versch. afmetingen 

ladingdragers 
- 8 laadlocaties 
- Retourstroom: deel pallets 

- Tijdstip order bekend: 
2 - 14 dagen tevoren 

- # Trekker-opleggers 

- Arbeidstijdenwet 
Wegvervoer 

- Meerdere dagen ritten 
Venstertijden 
Specifieke eisen per laad- of 
loslocatie 
Kwaliteitseisen 

Laden: Dag(!), 2 en 3 
Lossen: Dag 3 

Naast de karakteristieken zijn in dit hoofdstuk de huidige bedrijfsprocessen beschreven aangaande de 
planning en aansturing van de verschillende transportstromen. Bij de analyse van de huidige 
werkwijze van transportplanning zijn de volgende twee problemen naar boven gekomen: 

• Capaciteitsproblemen en de haalbaarheid van de venstertijden zijn pas laat bekend 
• Lange (voorziene) wachttijden DC 

Het integratiemodel zal in staat moeten zijn om in te spelen op deze problemen, zodat deze minder of 
helemaal niet meer voor komen. 
In het volgende hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de analyse van de huidige 
wetenschappelijke literatuur. Het doel hiervan is om door middel van kennis uit de literatuur tot een 
onderbouwing te komen hoe het uiteindelijke integratiemodel er uit komt te zien en welke 
functionaliteiten het moet bevatten. 
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4 Theoretisch kader 

-~ 
Fneslandfoods 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de theorie omtrent het te ontwerpen model 
voor Friesland Foods en Nabuurs. Uit de analyse is gebleken dat men op zoek is naar een 
routeringssysteem van voertuigen. Dit systeem helpt bij problemen betreffende de distributie van 
goederen naar een bepaald aantal klanten, binnen een gegeven tijdsbestek, door een bepaald aantal 
voertuigen, welke zijn gestationeerd bij een of meerdere depots, die worden bediend door een bepaald 
aantal chauffeurs die het vervoer uitvoeren door gebruik te maken van een geschikt wegennetwerk. Dit 
type probleem wordt in de wetenschappelijke literatuur aangeduid als Vehicle Routing Problem 
(VRP). In principe zorgt de oplossing van een VRP voor de bepaling van een aantal ritten, elke 
uitgevoerd door één voertuig welke start en eindigt bij zijn eigen depots, dusdanig dat alle eisen van de 
klanten zijn ingewilligd, dat aan alle operationele randvoorwaarden is voldaan en dat de totale 
algemene transportkosten geminimaliseerd zijn. Sinds de jaren '60, waarin Clarke and Wright (1964) 
als een van de eersten een oplossingsmethode voor een simpel VRP hebben bedacht, zijn er vele 
publicaties geweest in de vorm van boeken en wetenschappelijke artikelen waarin verschillende 
oplossingsmethoden voor verschillende typen VRP's staan beschreven. 
Het doel van dit hoofdstuk is om onderbouwd een beschrijving te geven van het type VRP voor de 
situatie van Friesland Foods, om hierna tot het geschikte model te komen om de transportstromen van 
Friesland Foods centraal te plannen en aan te sturen. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: ten 
behoeve van het plaatsen van het probleem in de juiste context wordt in paragraaf 4.1 het 
routeringsprobleem van Friesland Foods geplaatst in de dimensies van routeplanningsvraagstukken. In 
paragraaf 4.2 wordt het type VRP beschreven waarmee Friesland Foods en Nabuurs te maken hebben. 
Een overzicht van op welke manier er omgegaan moet worden met de onzekerheid in transport wordt 
beschreven in paragraaf 4.3. De gevolgen voor het integratiemodel, die voortkomen uit het probleem 
en de gekozen benadering staan, beschreven in paragraaf 4.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting in paragraaf 4.5. 

4.1 Dimensies routeplanningen 

In de literatuur (Eibl, 1996) worden de verschillende taken van routeplanningen gecategoriseerd naar 
drie dimensies: strategisch, tactisch en operationeel. Deze dimensies met bijbehorende taken staan 
weergegeven in figuur 4.1 . Hieronder zal worden aangeven m welke dimensie het 
routeplanningsvraagstuk van Friesland Foods zich afspeelt. 

Figuur 4.1 

Strategie 
Long-term planning 

(1-3 years) 

Tactical 
Medium-term planning 

(>1 week, <1year) 

Operational 
Short-term planning 

(1-7 days) 

- Planning number, size and location of distribution depots 
- Determining the customer service level 
- Planning size and composition of vehicle fleet 

- Allocation of customers to distribution depots 
- Planning of distribution sectors and customer groups 
- Review of altemative operating procedures 
- Provision of basis for the driver's payroll 
- Nomination of delivery days and times 
- Audit and quotation of contractors 
- Planning of routes several weeks in advance (planning 
of fixed or semi-fixed routes) 
- Provision of a basis for decision on whether to use 
own vehicles or contract distribulion 

- Daily/weekly generation of variable routes 
- Daily/weekly assignment of orders to fixed routes 
- Oaitytweekly assignment of orders to semi-fixed routes 
- Oplimization of single routes via route adjustment 
- lnsertion of last minute customer orders 
- lmmediate calculation of transport casts 
- Repositioning of vehiçles 

Dimensies van routeplanningen (Eibl, 1996) 
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In het routeplanningsvraagstuk zullen alle huidige productielocaties, laadlocaties en loslocaties 
gehandhaafd blijven en zal het huidige serviceniveau behouden blijven of verbeterd worden. 
Daarnaast is ook reeds bekend vanuit welke laadlocatie de verschillende klanten beleverd worden en 
bepaalt de klant wanneer zijn goederen geleverd worden . De focus van het routeplanningsvraagstuk 
ligt met name op het formuleren van de meest efficiënte routes voor de voertuigen. 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat dit enerzijds middels vaste/semi-vaste transportplanningen kan 
gebeuren op tactisch niveau of anderzijds middels variabele routes op operationeel niveau. Wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van vaste routeplanningen, worden er op basis van historische data voor een 
bepaalde periode vaste routes gemaakt zoals deze herhaaldelijk gereden gaan worden door de 
voertuigen . Op het moment dat de werkelijke klantenorders binnenkomen, worden deze bij het maken 
van de planning toegewezen aan de gecreëerde routes. Deze werkwijze is mogelijk in geval van 
constante klantvraag. Het nadeel van deze werkwijze is de relatief lage beladingsgraad van de 
voertuigen omdat er bij het bepalen van de routes speling ingebouwd moet worden om pieken in de 
vraag op te vangen . Deze werkwijze wordt gehanteerd in de geconditioneerde transportstroom van 
Friesland Foods6

• Hier werkt men met een vast wekelijks transportschema waarbij voor elke dag de 
routes vastgesteld zijn. Bij het bepalen van de routes wordt uitgegaan van een maximale 
beladingsgraad van 85%. In werkelijkheid ligt de beladingsgraad van voertuigen gemiddeld rond de 
70%. Doordat er in het ambient transport meer variatie zit in de vraag, is er niet gekozen voor een 
vaste routeplanning maar een variabele routeplanning waarbij de planning dagelijks opnieuw wordt 
gemaakt. Hierdoor ligt de beladingsgraad van de voertuigen tussen rond de 95%7

• Daarbij kan gesteld 
worden dat bij het uitgaande B2C transport vanuit DC Ede sprake is van semi-vast routeplan is. 
Hierbij wordt, zoals aangegeven was in paragraaf 3.3, gewerkt met een vast transportschema waarop 
staat op welke dagen van de week in welke gebieden in Nederland leveringen plaatsvinden (bijlage D), 
maar waarbij specifieke routes nog niet geformuleerd zijn. 
De taken die van toepassing zijn op het routeplanningsvraagstuk van Friesland Foods, zijn in figuur 
4.1 in het blauw aangegeven . Dit betreft met name het creëren van routes die volledig variabel zijn of 
onderdeel zijn van een semi-vast transportschema. Hieruit blijkt dat het probleem zich afspeelt op het 
operationele niveau. 
Een taak die niet vermeld stond bij de dimensies van Eibl (1996) maar wel van toepassing is op de 
manier waarop Nabuurs het transport voor Friesland Foods uitvoert, is het voor één of enkele dagen 
herpositioneren van voertuigen. Hierbij wordt de standplaats van de voertuigen tijdelijk gewijzigd om 
wisselingen in de transportvraag efficiënt uit te kunnen voeren. Deze taak is in figuur 4.1 onderstreept 
toegevoegd . 

4.2 Type Vehicle Routing Problem 

In deze paragraaf zal beschreven worden van welk type VRP er sprake is binnen dit onderzoek. 
Hiervoor zal eerst een korte beschrijving worden gegeven van verschillende typen VRP's die 
beschreven staan in de hedendaagse wetenschappelijke literatuur, waarna aan het einde van de 
paragraaf de VRP benaming voor de Friesland Foods transportstromen wordt gegeven. Bij het 
beschrijven van de typen VRP's wordt de Engelse benaming gebruikt, welke in de tekst schuin 
gedrukt staan weergegeven. 
Het meeste simpele voorbeeld van het VRP is de situatie waarbij een aantal klanten bezocht moet 
worden door één voertuig dat beschikbaar is bij één depot waarbij er geen verdere operationele 
beperkingen gelden . Dit probleem wordt het klassieke handelsreizigersprobleem ofwel Traveling 
Salesman Problem (TSP) genoemd. Aangezien er in praktijksituaties omtrent 
routeplanningsvraagstukken van voertuigen vaak andere karakteristieken en beperkingen gelden dan 
die behandeld worden in het TSP, is er in de loop der tijd naar uitgebreidere versies van het VRP 
onderzoek gedaan . 

6 Betreffende de transportstroom vanuit de productielocatie Friesland Foods Nijkerk 
7 Gebaseerd op managementrapportages transportplanning betreffende DC Ede en DC Katwijk week 1 t/m 19, 
2006 
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Hieronder wordt een opsomming gegeven van de huidige basistypen VRP's met hun bijbehorende 
karakteristieken, zoals beschreven staat in Toth en Vigo (2002). 

• Capacitated VRP 
In deze basis versie van het VRP, de Capacitated VRP (CVRP), is de vraag van alle klanten 
deterministisch en beschikt men over een aantal identieke voertuigen die gestationeerd zijn bij 
één depot. Hierbij zijn er alleen restricties zijn meegenomen betreffende de voertuigcapaciteit. 
De doelstelling is het minimaliseren van de totale kosten bij het bedienen van alle klanten . 

• Distance-Constrained VRP 
In de Distance-Constrained VRP is in de CVRP de capaciteitsbeperking van een rit vervangen 
door een maximale afstand- of tijdsduurbeperking. In het geval dat zowel de voertuigcapaciteit 
als de maximale afstandsbeperkingen worden meegenomen, spreekt men van een Distance
Constrained CVRP. 

• VRP with Time Windows 
De VRP with Time Windows is de uitbreiding op de CVRP waarbij er capaciteitsbeperkingen 
van de voertuigen gelden en waarbij er daarnaast rekening gehouden wordt dat elke klant 
binnen een specifiek tijdsinterval, een venstertijd, beleverd moet worden. Ook hierin wordt er 
onderscheid gemaakt tussen Hard Time Windows en Soft Time Windows. In het eerste geval 
mogen de venstertijden onder geen beding overschreden worden . In het geval van Soft Time 
Windows is het, tegen bepaalde kosten ( een straf), wel toegestaan om de tijdvensters te 
overschrijden. Afhankelijk van de hoogte van de straf en de kosten van het alternatief, kan er 
toch gekozen worden voor de optie waarbij het laden of lossen binnen de venstertijd niet 
gehaald wordt. 

• VRP with Backhauls 
De VRP with Backhauls (VRPB) is een uitbreiding op de CVRP waarbij naast het feit dat 
goederen gebracht worden vanaf een centraal depot naar de klanten (linehaul klanten), ook 
goederen worden opgehaald bij leveranciers (backhaul klanten) die afgeleverd moeten worden 
bij het depot; het beginpunt van de voertuigen . In de VRPB geldt er over het algemeen een 
volgordebeperking tussen de linehaul en backhaul klanten. Dit houdt in dat wanneer binnen 
een rit het voertuig zowel linehaul als backhaul klanten worden bediend, eerst alle linehaul 
klanten worden aangedaan voor de backhaul klanten . Wanneer men bij het VRPB ook 
rekening houdt met de hiervoor genoemde klantspecifieke venstertijden, spreekt men over de 
VRP with Backhauls and Time Windows . 

• VRP with Pickup and Delivery 
De VRP with Pickup and Delivery (VRPPD) is speciale versie van een VRP waarbij elke klant 
beschikt over twee hoeveelheden, welke de vraag vertegenwoordigen van homogene 
producten die enerzijds opgehaald en anderzijds afgeleverd moet worden bij een bepaalde 
klant. Hierbij bestaat een klantenorder uit twee delen: het ophalen op één locatie en het 
afleveren op een andere locatie (Xu et al. 2003 ). 
Wanneer men bij het VRPPD ook rekening houdt met de hiervoor genoemde klantspecifieke 
venstertijden, spreekt men over de VRP with Pickup and Delivery and Time Windows. 

Een overzicht van deze basistypen VRP's tezamen met hun onderlinge relaties is weergegeven in 
figuur 4.2 waarin in het blauw staat aangegeven wat van toepassing is op dit onderzoek zoals dit 
gebleken is uit de procesanalyse. 
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Figuur 4. 2 Basistypen VRP 's en onderlinge relaties (Toth en Vigo, 2002) 

Aangezien het Arbeidstijdenbesluit Wegvervoer meer inhoudt dan alleen tijdsduurbeperking van een 
rit, zal de term Distance Constrained vervangen worden door Driver 's Work Rule Constraints. 

Binnen alle bovenstaande basistypen VRP' s bestaan wederom verschillende versies. Deze versies 
hebben betrekking op de karakteristieken van de voertuigen en de depots, de begin- en eindpunten van 
de voertuigen. Deze karakteristieken bepalen mede hoe het model voor de probleemsituatie eruit komt 
te zien . Hieronder staat weergegeven welke verschillende versies qua voertuig- en 
depotkarakteristieken voorkomen, waarbij wederom in het blauw aangegeven staat wat van toepassing 
is in dit onderzoek: 

Voertuigen 

Depots 

< Single-Vehicle 

Multi-Vehicle 

< Single-Depot 

Multi-Depot 

< 
Homogeneous Multi-Vehicle 

Heterogeneous Multi-Vehicle 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat wanneer de verschillende transportstromen van Friesland 
Foods centraal gepland worden, dat men dan te maken heeft met een VRP met de volgende benaming: 
Heterogeneous Multi-Vehicle Multi-Depot Pickup and Delivery Problem with Time Windows and 
Driver 's Work Rule Constraints 

Uit de procesanalyse in het vorige hoofdstuk is gebleken dat de planningsafdeling te maken heeft met 
onzekerheid in de planning. Hierbij wordt gedoeld op het feit dat op de dag van het transport (wanneer 
de transportplanning reeds gemaakt moet zijn) nog klantenorders binnenkomen. Daarnaast treden er 
tijdens het transport vertragingen op, wat het onzeker maakt hoe laat voertuigen op bepaalde plaatsen 
aan zullen komen. De volgende paragraaf zal ingaan op welke manieren met deze onderzekerheden 
kan worden omgegaan en wat de meest geschikte manier is voor het Friesland Foods probleem. 

4.3 Omgang met onzekerheid 

Zoals is gebleken uit de procesanalyse, heeft Friesland Foods in haar routeplanning te maken met 
verschillende typen onzekerheid. In deelparagraaf 4.3.1 zal een korte beschrijving worden gegeven 
van de manieren waarop in de literatuur omgegaan wordt met deze onzekerheid. In deelparagraaf 4.3.2 
zal de afweging worden beschreven welke benadering is gekozen voor het integratiemodel. 

4.3.1 Stochastische vs. dynamische benadering 

Veruit de meeste literatuur op het gebied van VRP 's gaat ervan uit dat alle gegevens voor het maken 
van een routeplanning statisch zijn en vooraf volledig bekend zijn. In werkelijkheid is dit echter niet 
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het geval. Verschillen tussen de gemaakte routeplanning en de wijze waarop in de werkelijkheid het 
transport uiteindelijk wordt uitgevoerd, ontstaan doordat in de werkelijkheid parameters afwijken van 
de parameters waarmee in de planning rekening is gehouden. 
De afwijkingen tussen de planning en de werkelijkheid worden veroorzaakt door onzekerheid. Deze 
onzekerheid in routeplanningen betreft een drietal zaken: 

1. Klantvraag 
Zowel de grootte van de vraag als de afleverlocatie kunnen op het moment van het maken van 
de routeplanning onbekend zijn. In deze situatie ligt de binnenkomst van de klantenorders 
achter het moment dat de routeplanning wordt gemaakt. 

2. Reistijden 
Bij het maken van routeplanningen moet men een voorspelling doen van de verwachte reistijd . 
Door (onverwachte) filevorming kan de werkelijke reistijd afwijken van de geplande reistijd. 

3. Servicetijden 
De tijd die men nodig heeft voor het verlenen van service op een bepaalde locatie, in het geval 
van Friesland Foods de tijd die nodig is voor het laden of lossen van een vracht, kan afwijken 
van de planning door vertragingen. Een voorbeeld hiervan zijn wachttijden die ontstaan 
wanneer niet meteen met de laad- of losactiviteit begonnen kan worden. 

Door Van Woensel et al. (2006) wordt beschreven dat er grofweg twee manieren zijn om bij VRP in te 
spelen op bovenstaande onzekerheid: een stochastische en dynamische benadering. 

Stochastische benadering 
Bij een stochastische benadering stapt men bij het maken van de routeplanning af van het uitgangspunt 
dat alle karakteristieken vooraf exact bekend zijn . In plaats hiervan volgen één of meerdere parameters 
een bepaalde kansverdeling. Refererend aan de typen onzekerheden: Bertsimas en Simchi-Levi ( 1996) 
behandelt VRP' s waarbij de vraag op elke locatie onbekend is, maar een bepaalde kansverdeling volgt. 
Hiermee wordt getracht een vaste routeplanning te maken die voertuigen per periode moeten afleggen. 
Stochastische reistijden in een statische situatie worden beschreven in de artikelen van Laporte et al. 
( 1992) en Gendreau et al. (1996). Door Hadj iconstantinou et al. (2002) is een model beschreven voor 
een VRP met stochastische servicetijden. Hierbij volgt de lengte van de servicetijd een bepaalde 
kansverdeling, waaruit een gemiddelde en een standaardafwijking volgt. Het gebruik maken van 
stochastische servicetijden wordt onder andere toegepast bij VRP aangaande servicemonteurs. In dit 
type problemen is op voorhand in grote mate onzeker hoelang de duur van reparatie zal zijn waardoor 
de stochastische servicetijden geïntroduceerd zijn. 

Dynamische benadering 
Een dynamisch VRP kenmerkt zich doordat de dimensie tijd expliciet is meegenomen. Vanuit Powell 
et al. ( 1995) en Van Woensel et al. (2006) is op te maken dat er twee dynamische benaderingen zijn: 

• Tijdsafhankelijk dynamisch 
Parameters in de planning zijn afhankelijk van tijdstip van de dag. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is het feit dat reistijden tijdens spitsuren langer zijn dan daarbuiten. De reistijd tussen 
twee locaties is hierbij afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

• Real-time dynamisch 
Op basis van real-time informatie, dus de meeste recente gegevens, is het mogelijk om de 
gemaakte transportplanning aan te passen. Door de snelle ontwikkeling van de laatste aantal 
jaren op het gebied van telecommunicatie en computerhardware, is het mogelijk om te 
beschikken over real-time gegevens over de positie en de staat van de voertuigen (Giaglis et 
al., 2004). 

In onderstaand figuur staat gegeven op welke manieren ingespeeld kan worden op de onzekerheden in 
VRP's. Elk hokje geeft hierbij een categorie aan op basis van wat voor soort informatie er een 
oplossing wordt gegenereerd voor een VRP. Zoals in de figuur door middel van een stippellijn is 
weergeven, is het mogelijk een tijdsafhankelijke of een real-time dynamische benadering te kiezen 
maar ook een combinatie van beide. 
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Het uiteindelijke doel van het maken van een routeplanning is het tegen minimale kosten toewijzen 
van transportvragen aan voertuigen zodat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. De ideale situatie 
is dat er bij het maken van de routeplanning in één keer rekening gehouden wordt met de dynamiek 
van de werkelijkheid en dusdanig dat de planning niet meer aangepast hoeft te worden. Wanneer de 
situatie er toch om vraagt de planning aan te passen, dan zou dat gedaan moeten worden op basis van 
de meest recente informatie. Deze situatie is in figuur 4.2 aangegeven met "werkelijkheid". Het 
probleem hierbij is dat er anno 2006 nog geen modellen en oplosmethoden beschikbaar zijn om deze 
stochastisch dynamische VRP's op te lossen. Veruit het merendeel van de hedendaagse VRP literatuur 
gaat uit van een statische en deterministische probleembenadering, wat in veel gevallen al zeer 
moeilijk is om op te lossen. 
In de literatuur zijn op dit moment alleen modellen en oplossingen beschreven voor statisch
stochastische VRP's (1 ), deterministisch tijdsafhankelijke VRP's (2) en deterministisch real-time 
VRP's (3) . Middels deze verschillende wegen wil men in de VRP het verschil verkleinen tussen de 
planning en de werkelijkheid, om zo uiteindelijk door inzichten uit de twee richtingen in de ideale 
"werkelijkheid" situatie terecht te komen. 
Doordat het op dit moment niet mogelijk is om een model te creëren die voldoet aan de 
"werkelijkheid", zal in de volgende subparagraaf de afweging worden beschreven welke benadering te 
kiezen voor het integratiemodel. 

4.3.2 Afweging 

Zoals uit de analyse is gebleken heeft ook Friesland Foods te maken met onzekerheid. Hieronder zal 
de afweging worden gemaakt welke benadering in het integratiemodel voor Friesland Foods 
gehanteerd wordt, dat ervoor zorgt dat er met de onzekerheid omgegaan wordt. De typen 
onzekerheden waar Friesland Foods mee te maken heeft, zijn: 

1. Onzekerheid van klantvraag 
Binnenkomst orders na het maken van de routeplanning 

2. Onzekerheid van reistijd 
Door (onverwachte) files zijn reistijden langer dan gepland 

3. Onzekerheid van servicetijd 
De duur van de laad- en losactiviteit zelf is nauwkeurig te voorspellen. Echter de tijd die 
verstrijkt wanneer er begonnen kan worden met het laden of lossen wanneer men op een 
bepaalde locatie aangekomen is, is moeilijker te voorspelen. Door de ontstane wachttijden op 
laad- en/of loslocaties zijn de servicetijden langer dan gepland . 

De afweging welke benadering het meest geschikt is om met deze onzekerheden om te gaan, hangt af 
welke benadering het meeste voordeel oplevert, waarbij aan de voorwaarden van Friesland Foods 
moet worden voldaan. De voorwaarden die Friesland Foods heeft gesteld zijn: 

• Er mogen geen transportvragen geweigerd worden 
• Aan alle klanteisen (venstertijden) moet worden voldaan 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat zowel een stochastische als een tijdsafhankelijke dynamische 
benadering niet kan zorgen dat aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan. Alleen door real
time te reageren op gebeurtenissen zal men in staat zijn alle transportopdrachten uit te voeren. 
Daarnaast is het de verwachting dat van de drie benaderingen het anticiperen op real-time informatie 
zorgt voor de grootste kans dat aan alle specifieke klanteisen, zoals de venstertijden, kan worden 
voldaan. Dit is in lijn met Giagles et al. (2004). Zij concluderen dat een goed distributieplan op 
voorhand niet voldoende is om een hoge prestatie van distributie te garanderen. Een op voorhand goed 
distributieplan moet aangevuld worden met de mogelijkheid om real-time beslissingen te nemen om 
effectief te reageren op onvoorziene gebeurtenissen. 
Vandaar dat besloten is om met de onzekerheden in de transportstromen van Friesland Foods om te 
gaan door een real-time dynamische benadering. Het feit dat Nabuurs al reeds begonnen is de 
implementatie van real-time voertuig controle, maakt de keuze voor de dynamische benadering hierbij 
alleen maar logischer. 

Terugkerend bij de wetenschappelijke benaming van het huidige probleem: wanneer bij de 
eerdergenoemde benaming de dynamiek wordt meegenomen, kan de probleemsituatie van Friesland 
Foods als volgt formeel worden omschreven: 
Dynamic Heterogeneous Multi-Vehic/e Multi-Depot Pickup and Delivery Problem with Time 
Windows and Driver's Work Rule Constraints 

4.4 Gevolgen voor integratiemodel 

Het feit dat Friesland Foods te maken heeft met een complex routeringsprobleem en daarnaast dat er 
gekozen is om het integratiemodel op een real-time dynamische manier met de onzekerheden om te 
laten gaan, heeft een aantal consequenties voor het integratiemodel die hieronder zullen worden 
toegelicht. 

Keuze geschikte modellen en oplossingsmethoden 
Naast het feit dat men te maken heeft met een dynamische omgeving, heeft de mate van dynamiek 
invloed op de manier waarop een VRP opgelost moet worden. Door Larsen (2000) wordt de mate van 
dynamiek afhankelijk gesteld van het aantal dynamische orders (de orders die na het maken van de 
routeplanning binnenkomen) en het tijdstip van binnenkomst van de dynamische orders op de 
planningshorizon. Hierbij worden drie niveaus van dynamiek verondersteld, te weten: 

1. Zwak dynamisch 
Hierbij is het grootste gedeelte van de vraag bekend voordat de routeplanning wordt 
gemaakt en is daarnaast is de reactietijd op de dynamische orders relatief lang. 

2. Gemiddeld dynamisch 
In vergelijking met een zwak dynamisch probleem, bestaat in een gemiddeld dynamisch 
probleem een substantieel deel van de totale orders uit dynamische orders. 

3. Sterk dynamisch 
Sterk dynamische routeringsproblemen worden gekenmerkt door het snelle tempo waarin 
er veranderingen plaatsvinden in de data en de noodzaak om snel te reageren op alle 
ontvangen orders. 

Vervolgens wordt er door Larsen (2000) een raamwerk voor dynamische routeringproblemen 
beschreven op basis van hun mate van dynamiek. Dit raamwerk is bedoeld voor het selecteren van de 
meest geschikte modellen en oplossingsmethoden volgens de dynamische situatie-eigenschappen. De 
bepaling van de mate van dynamiek en het raamwerk staan beschreven in bijlage G. 
Uit deze bijlage blijkt kan de probleemsituatie van Friesland Foods omschreven worden als ' zwak 
dynamisch'. Veruit het grootste gedeelte van de klantenorders zijn voor het moment van het maken 
van de routeplanning reeds bekend bij Friesland Foods. Door Larsen (2000) en Savelsbergh et al. 
( 1995) en (1998) wordt geadviseerd om met de dynamiek van dergelijke zwak dynamisch probleem 
om te gaan door het herhaaldelijk oplossen van een statisch VRP. Dit zal dan ook het uitgangspunt 
worden voor het integratiemodel van Friesland Foods. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat er gekozen is om met de dynamiek van transport om te gaan 
door een iteratief proces, waarbij bij elke iteratie een statisch VRP opgelost wordt op basis van de 
meest recente informatie. 

Rekening houden met reeds genomen beslissingen bij aanpassen transportplanning 
Zoals tot nu toe is gebleken, zal het integratiemodel op basis van real-time informatie de 
transportplanning moeten kunnen aanpassen. Hierbij zal er rekening gehouden moeten worden dat 
sommige beslissingen die in het verleden genomen zijn, niet meer veranderd kunnen worden . Dit 
betekent dat er beperkingen aanwezig kunnen zijn waar het integratiemodel bij het aanpassen van de 
transportplanning rekening mee moet houden . 

Benodigde systemen 
Wanneer men wil beschikken over real-time informatie, moet men wel rekening houden dat hiervoor 
verschillende systemen noodzakelijk zijn. Hiervoor zijn de volgende systemen nodig zoals beschreven 
staat door Larsen (2000) en Giaglis et al. (2004): 

1. Communicatieapparatuur 
Communicatie tussen voertuigen en de planningsafdeling is essentieel om over de meest 
recente gegevens te beschikken. Vandaar dat elk voertuig voorzien moet zijn van een 
vaste of variabele boordcomputer die middels een draadloze verbinding in contact staat 
met de computer op de planningsafdeling. 

2. Positioneringapparatuur 
Om het voor de planningsafdeling mogelijk te maken de huidige pos1t1es van de 
voertuigen te bepalen, zal in elk voertuig positioneringapparatuur zoals het Global 
Positioning System (GPS) geïnstalleerd moeten zijn . 
Een schematisch voorbeeld van de manier waarop communicatie en 
positioneringinformatie tussen voertuig en planningsafdeling plaatsvindt, staat 
weergegeven in figuur 4.4. 

3. Geografisch Informatie Systeem (GIS) 

Figuur 4.4 

Een systeem waarin wegnetwerken waarin bijbehorende classificatie per weg z1Jn 
ingevoerd zijn. Op deze wegnetwerken worden de posities van de voertuigen 
geprojecteerd en is het mogelijk om reistijden te berekenen. 
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Communicatie tussen voertuig en planningsafdeling (Larsen, 2000) 

Dat bovenstaande systemen nodig zijn wanneer men op een real-time dynamische manier met een 
routeplanningsvraagstuk wil omgaan, betekent dat er investeringen noodzakelijk zijn om dit mogelijk 
te maken. Een voordeel hierbij is dat de planningsafdeling en de voertuigen van Nabuurs al over 
dergelijke systemen beschikken. 
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Buiten beschouwing laten stochastische en tijdsafbankelijke elementen 
Zoals is beschreven in subparagraaf 4.3.1 is het over het algemeen nog niet mogelijk om met 
stochastische of tijdsafuankelijke elementen om te gaan in een real-time dynamische 
probleembenadering. Aangezien de real-time dynamische benadering gekozen is, worden de 
elementen van de stochastische of tijdsafuankelijke benadering in dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 

Computertijd 
In de literatuur (Giagles et al. (2004) en Calvete et al. (2005)) wordt aangegeven dat bij het door de 
computer laten genereren van routeplanningen, de tijd die een computer nodig heeft om tot een 
geschikte oplossing te komen een significante rol speelt. Hierbij geldt dat een toename van de 
complexiteit, in termen van aantal orders en aantal probleemkarakteristieken, resulteert in een langere 
computertijd. Het reduceren van de complexiteit blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor het 
komen tot tijdige en implementeerbare oplossingen. Daarnaast wordt door Larsen (2000) en Psaraftis 
( 1988) aangegeven dat in een real-time dynamische omgeving de computertijd een nog belangrijkere 
rol speelt, omdat de planner op een hele korte termijn (seconden of minuten) over een nieuwe 
oplossing moet beschikken om zo het transport door te laten gaan. 
Om enig inzicht te krijgen in de benodigde computertijd voor het oplossen van een VRP probleem, 
volgt in de tabel hieronder een resultatenoverzicht van het oplossen van een Dynamic Homogeneous 
Multi-Vehic/e Single Depot Pickup and Delivery Problem with Time Windows beschreven door 
Haghani en Jung (2005). De computer die hiervoor gebruikt was, was een 350 Mhz Pentium II. De 
resultaten tonen ook het verschil in het exact oplossen van het probleem of door het gebruik van een 
heuristiek waarbij de juiste oplossing wordt benaderd. 

Tabel 4.1 Benodigde computertijd voor het genereren van een oplossing voor een Pickup and Delivery 
Problem (Haghani en Jung (2005)) 

Aantal Heuristiek Exact 
transportvraeen (computerti_jd in sec.) (computerti_jd in sec.) 
5 1,3 9,7 
6 2,0 145,7 
7 2,7 36,9 
8 4,7 69,4 
9 18,3 1476,0 
10 29,3 5779,1 
15 55,3 -
20 44,7 -

25 96,0 -

De conclusie die uit het bovenstaande getrokken kan worden, is dat het integratiemodel niet te 
complex mag worden omdat zeker in een real-time dynamische setting snel tot een oplossing gekomen 
moet worden . 

4.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een koppeling gemaakt tussen literatuur op het gebied van Vehicle Routing 
Problems en de probleemsituatie van Friesland Foods. Hieruit is gebleken dat het probleem van 
Friesland Foods omschreven kan worden als: 
Dynamic Heterogeneous Multi-Vehicle Multi-Depot Pickup and Delivery Problem with Time 
Windows and Driver's Work Rule Constraints 

De onzekerheden die voorkomen in het transport en waarmee ook Friesland Foods te maken heeft, 
betreft een drietal zaken: 

• Klantvraag 
• Reistijden 
• Servicetijden 
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Er is besloten om in te spelen op deze onzekerheden door het kiezen van een dynamische benadering 
waarbij er gebruik gemaakt wordt van real-time informatie over de voertuigen, in plaats van een 
stochastische benadering. 

Op basis van real-time informatie over voertuigen en klantenorders kan de bestaande routeplanning 
aangepast worden. Bij het uitvoeren van een update zal wel rekening gehouden moeten worden dat 
sommige beslissingen die in het verleden zijn genomen, niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden . 
Aan bovenstaande benaming van het VRP probleem van Friesland Foods is reeds te zien dat het een 
complex probleem is. Bij complexe problemen, in termen van aantal klantenorders en 
probleemkarakteristieken, is de benodigde computertijd volgens de literatuur vaak een beperkende 
factor. Dit heeft tot gevolg dat getracht moet worden om het model zo simpel mogelijk te maken ten 
behoeve van de benodigde computertijd, zeker omdat in een real-time dynamische omgeving snel tot 
een oplossing gekomen moet worden. 
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Nadat in het vorige hoofdstuk er een koppeling is gemaakt met wetenschappelijke literatuur en daaruit 
keuzes zijn gemaakt voor het model , wordt in dit hoofdstuk een beschrijving geven van het 
integratiemodel voor Friesland Foods. Dit model bestaat uit twee bouwstenen, waarbij de 
routeplanning op twee verschillende niveaus plaatsvindt om zo op een geschikte dynamische manier 
met onzekerheden in het transport om te gaan. 
In paragraaf 5 .1 zal het functioneren van het totale integratiemodel worden toegelicht. In de paragrafen 
5.2 en 5.3 zullen de twee bouwstenen in detail worden beschreven. Daarna zal in paragraaf 5.4 kort 
ingegaan worden op het tijdstip van vrijgave van de ritten aan de chauffeurs. In paragraaf 5.5 staat 
beschreven op welke manier updates plaatsvinden van de routeplanning. In paragraaf 5.6 staan de 
beperkingen van de gekozen manier van modelleren aangegeven, waarna in paragraaf 5.7 ingegaan 
wordt op de extra functionaliteiten die het model moet bevatten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een samenvatting in paragraaf 5.8. 

5.1 Integratiemodel 

Op basis van voorgaande analyse en literatuurstudie, zal in deze paragraaf het integratiemodel voor de 
probleemsituatie van Friesland Foods worden beschreven. Bij het opstellen van het integratiemodel 
geldt het belangrijke uitgangspunt dat niet méér informatie van de klant gevraagd wordt dan in de 
huidige situatie het geval is. Hieronder zal eerst het functioneren van het integratiemodel worden 
uitgelegd . Dit model is weergegeven in figuur 5.1. 

Input 

Ingaand : L TL / FTL orders 
!n1.@ : FTL orders 
~ : L TL / FTL orders 

--------------7 
Single-Depot Heterogeneous 

Multi-Vehicle Routing 
Problem wffh Time Windows (and 
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Intra : FTL ritten 
Uitgaand : FTl ritten 
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Lokaal niveau (laadlocatie) Centraal niveau 

Figuur 5.1 Integratiemodel 

De totale routeplanning wordt opgedeeld in twee delen en vindt op twee niveaus plaats. Het 
integratiemodel is daardoor opgebouwd uit twee bouwstenen: 

1. Ritplanning (lokaal niveau (laadlocatie)): het samenvoegen van LTL orders tot FTL 
ritten 

2. Routeplanning ( centraal niveau): het achter elkaar plannen van ritten en toewijzen aan 
voertuigen 

Voor het uitgaande transport geldt dat op lokaal niveau, voor alle laadlocaties apart, op basis van 
informatie van iedere order over de grootte en het type van de lading, loslocaties en venstertijden, LTL 
orders gecombineerd worden tot FTL ritten. Aan elke FTL rit of order wordt een ritnummer wordt 

Faculteit Technologie Management - Richard van den Berg 37 



ffi nabuurs -~ 
FneslandFoods 

gekoppeld. Dit is conform de huidige manier van plannen bij de uitgaande B2C transportstoom, 
waarbij dit combineren handmatig door de planners van Nabuurs wordt gedaan. 
Bij ingaande L TL orders zal bepaald moeten worden of het meest efficiënte transport ontstaat wanneer 
de orders gecombineerd worden per laadlocatie (het laden van meerdere LTL orders op één laadlocatie 
tot een FTL rit voor aflevering bij verschillende productielocaties) of per loslocatie (het laden van 
meerdere LTL orders op verschillende laadlocaties tot een FTL rit voor aflevering bij één 
productielocatie). Voor het gemak wordt er in het vervolg uitgegaan dat alle orders per laadlocatie 
worden gecombineerd. 
Wanneer van alle transportstromen de FTL ritten vanuit een laadlocatie geformuleerd zijn, kan op 
centraal niveau in bouwsteen 2 de routeplanning plaatsvinden. Hierbij worden de verschillende ritten 
achter elkaar gepland tot routes en toegewezen aan voertuigen en chauffeurs. Op van tevoren 
gedefinieerde momenten vindt er vervolgens een aanpassing van de routeplanning plaats. Dit houdt in 
dat op basis van de meeste recente gegevens een nieuwe planning wordt gemaakt. Hierbij wordt alleen 
bouwsteen 2 opnieuw uitgevoerd en vinden er geen veranderingen plaats aan de uitkomst van 
bouwsteen 1 . 
Naast het feit dat beide bouwstenen door de computer uitgevoerd moeten kunnen worden, moet het 
ook mogelijk zijn deze bouwsteen handmatig uit te voeren. 
In de volgende twee paragrafen zal de werking van beide bouwstenen worden toegelicht. Een 
onderbouwing van de probleemformuleringen en een beschrijving van de input- en outputgegevens per 
bouwsteen, staan beschreven in bijlage H. 

5.2 Bouwsteen 1: Locale ritplanning 

Het doel van deze bouwsteen is om de L TL orders per laad locatie te koppelen tot FTL ritten. In deze 
bouwsteen wordt per laadlocatie bepaald welke orders samengevoegd worden tot een FTL rit en 
daarnaast in welke volgorde deze uitgeleverd worden. 

De keuze om het formuleren van ritten dusdanig apart te modelleren binnen de routeplanning heeft 
drie redenen: 

1. Uitkomst activiteit mag bij aanpassen van de routeplanning niet veranderd worden 
Na het creëren van FTL ritten wordt deze informatie ingevoerd in het WMS van de 
desbetreffende laad locatie, van waaruit de orders gepiekt en klaar worden gezet voor transport. 
Het geeft grote organisatorische problemen binnen de laadlocaties wanneer hier op een later 
tijdstip veranderingen in worden aangebracht. Hierbij kan men denken aan pallets die 
verplaatst moeten worden terwijl ze klaarstonden bij het laadpunt om in het voertuig geladen 
te worden. Daarnaast is uit de procesanalyse gebleken dat een groot deel van zowel het 
uitgaande B2C transport als het uitgaande B2B transport een dag voor het transport geladen 
wordt. Wisselingen van vracht tussen voertuigen zal dus voorkomen moeten worden. 

2. Reductie complexiteit 
Door de routeplanning op te delen in meerdere stappen, wordt de complexiteit van de op te 
lossen problemen gereduceerd. Hierdoor het zal minder computertijd vragen om tot een 
geschikte routeplanning te komen. 

3. Model geschikt voor netwerkplanning Nabuurs 
Zoals is beschreven in bijlage F, is het door Friesland Foods niet toegestaan dat goederen ten 
behoeve van een andere firma samen in hetzelfde voertuig vervoerd worden met Friesland 
Foods producten. Doordat ritten per laadlocatie gevormd worden, is het niet mogelijk dat 
producten van verschillende opdrachtgevers tegelijk in één voertuig komen. Hierdoor kunnen 
in de toekomst ook transportstromen van andere klanten van Nabuurs met dit model gepland 
en aangestuurd worden. 

Probleemtypering 
Het probleem, dat hierbij opgelost moet worden, is welke orders samengevoegd moeten worden tot 
één FTL en in welke volgorde de orders worden uitgeleverd. In deze fase geldt niet de beperking dat 
een voertuig, na het gereedkomen bij het laatste losadres, terug moet keren naar zijn basisdepot. Op 
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deze manier komt dit voertuig op ztJn laatste losadres beschikbaar voor het uitvoeren van een 
volgende rit. 
Het routeringsprobleem op lokaal niveau is hierdoor van het type: Single-Depot Heterogeneous Multi
Vehic/e Routing Problem with Time Windows and Driver 's Work Rule Constraints. 

Voor het oplossen van dit probleem zal er voor de rij-, laad- en lostijden schattingen gemaakt moeten 
worden. De rijtijden worden bepaald door middel van een GIS in het planningssysteem. De laad- en 
lostijden moeten vastgesteld worden . 
Het resultaat van het uitvoeren van deze eerste bouwsteen is dat alle LTL klantenorders zijn 
gecombineerd tot een FTL rit en is de volgorde bepaald waarin de orders worden uitgeleverd. Voor de 
centrale routeplanning is een belangrijke output van deze bouwsteen het uiterlijke vertrektijdstip. Dit 
is het tijdstip dat het voertuig uiterlijk moet vertrekken bij de laadlocatie, zodat aan alle venstertijden 
van de loslocaties in de rit kan worden voldaan . 

In bijlage J staat een wiskundige formulering van bovenstaand probleem beschreven. 

5.3 Bouwsteen 2: Centrale routeplanning 

Het doel van deze bouwsteen is om tot een routeplanning te komen waarin aangegeven wordt welk 
voertuig wanneer welke route, bestaande uit een aantal verschillende ritten, in welke volgorde gaat 
rijden. 

Probleemtypering 
Het probleem, dat hierbij opgelost moet worden, is welke ritten (met een bepaalde laad- en (laatste) 
loslocatie) samengevoegd moeten worden tot één route voor een bepaald voertuig. Om in te spelen op 
vertragingen en het feit dat enkele orders op de dag van het transport binnenkomen, wordt de 
routeplanning een aantal keer aangepast door het uitvoeren van de tweede bouwsteen op basis van 
real-time voertuig- en orderinformatie. 
Het routeringsprobleem op centraal niveau is hierdoor van het type: Dynamic Heterogeneous Multi
Vehic/e Multi-Depot Pickup and Delivery Problem with Time Windows and Driver 's Work Rule 
Constraints. 

Het resultaat van het uitvoeren van deze tweede bouwsteen zijn de routes die de voertuigen moeten 
rijden, dus welk voertuig rijdt welke rit en wanneer in de tijd. In het plan staan dus de begin-, eind- en 
tussenliggende locaties weergegeven tezamen met de bijbehorende geplande tijdstippen voor de 
activiteiten. Door hierna aan elk voertuig een chauffeur te koppelen, is de planning gereed en kan het 
uitgevoerd worden. 

In bijlage J staat een wiskundige formulering van bovenstaand probleem beschreven. 

5.4 Vrijgave ritten 

De planning en aansturing in de logistiek bestaat uit enerzijds het plannen en anderzijds het vrijgeven 
van orders. Hierbij geldt over het algemeen, dat aan reeds vrijgegeven orders geen veranderingen meer 
plaats kunnen vinden. Wanneer de activiteiten in de tweede bouwsteen van het integratiemodel zijn 
uitgevoerd, is er een planning gegenereerd. Het vrijgeven van de orders, in dit geval het aan de 
chauffeurs doorgeven welke rit zij moeten gaan rijden, moet echter nog gedaan worden . 

Om verwarring en fouten bij chauffeurs te voorkomen, wordt er voorgesteld om het principe, dat aan 
vrijgegeven orders niets veranderd mag worden, ook toe te passen bij de routeplanning van Friesland 
Foods. Dit betekent dat wanneer aan een chauffeur doorgegeven is welke rit hij moet gaan rijden, dit 
later niet veranderd mag worden. Hiermee wordt bedoeld dat deze orders binnen de rit niet qua 
volgorde veranderd mogen worden en daarnaast ook niet dat orders tussen verschillende ritten ofritten 
tussen routes gewisseld mogen worden. De kans bestaat dan namelijk dat de chauffeur de gekregen 
informatie niet begrijpt en daardoor naar de verkeerde locatie rijdt. 
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Wanneer het technisch mogelijk is, kan het moment dat er niets meer veranderd mag worden aan een 
bepaalde rit ook naar een later tijdstip verschoven worden. Dit houdt in dat als een voertuig 
ritinformatie heeft doorgekregen, dat tot aan het moment dat hij begint met laden op zijn laadlocatie, 
deze informatie veranderd kan worden . In deze situatie maak je optimaal gebruik van informatie over 
real-time voertuigposities. Het terughalen van oude ritinformatie en het doorsturen van nieuwe 
ritinformatie zal dan wel technisch mogelijk moeten zijn. Daarnaast blijft het risico op verwarring en 
onbegrip van de chauffeur bij deze werkwijze bestaan. Vandaar dat in het vervolg van het rapport 
uitgegaan wordt van het feit dat aan doorgestuurde ritinformatie niets meer veranderd mag worden . 

Om voor de planning zoveel mogelijk ruimte te laten bij het aanpassen van de routeplanning, zal er zo 
min mogelijk informatie naar de chauffeur gestuurd moeten worden over welke ritten hij moet gaan 
rijden, aangezien de doorgestuurde informatie niet mag worden veranderd. Vandaar dat wordt 
voorgesteld dat een chauffeur voor aanvang van zijn dienst alleen te horen krijgt wat de eerste rit is die 
hij moet rijden. Informatie over vervolgritten wordt op dat moment nog niet gegeven. Op het moment 
dat de chauffeur gelost heeft bij zijn laatste losadres van de rit en dus gereed komt voor het uitvoeren 
van een volgende rit, wordt de volgende rit aan hem vrijgegeven. Dus op dat moment krijgt hij nieuwe 
informatie doorgestuurd over zijn vervolgrit. 

5.5 Aanpassing van routeplanning 

Zoals is aangegeven door Pankratz (2005), zal bij het oplossen van een dynamisch probleem een 
beslissing genomen moeten worden op welke momenten de routeplanning gewijzigd gaat worden. Een 
aanpassing van de huidige routeplanning zal gemaakt worden op twee verschillende momenten: 

1. Bij binnenkomst van nieuwe orders 
2. Wanneer een route niet aan de gestelde randvoorwaarden kan voldoen door opgelopen 

vertragingen 

Bij het eerste moment geldt dat wanneer nieuwe transportorders zijn binnengekomen, waarbij het 
moment van laden of de uitlevering van deze orders binnen de planningshorizon ligt, er een nieuwe 
transportplanning moet worden gemaakt. Eventueel door gebruik te maken van een buffer, worden de 
orders ingepland door de tweede bouwsteen van het integratiemodel opnieuw uit te voeren op basis 
van de meest recente gegevens. De wijze waarop dit gebeurt, zal in subparagraaf 5.5 .2 worden 
besproken. 
Uit het tweede moment blijkt dat er een manier moet zijn waarop de voortgang van de verschillende 
routes wordt gevolgd. Dit zal in de volgende subparagraaf worden toegelicht. 

5.5.1 Voortgangsbewaking route 

Om inzichtelijk te maken of een route volgens schema verloopt of niet, zullen de werkelijke tijden 
vergeleken moeten worden met de geplande tijden . Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alle voertuigen 
beschikken over een boordcomputer waarmee de voertuigen in verbinding staan met het 
planningssysteem op de planningsafdeling. 
Wanneer een voertuig aankomt bij of vertrekt van een bepaalde locatie, wordt dit door de chauffeur 
ingegeven in de boordcomputer. Deze informatie wordt daarna automatisch doorgestuurd naar het 
planningssysteem. Na ontvangst van deze informatie bij de planningsafdeling wordt de planning van 
de resterende route aangepast. Op basis van het werkelijke aankomst- of vertrektijdstip wordt voor die 
route doorgerekend wat de nieuwe aankomst- en vertrektijden zijn van de locaties die nog bezocht 
moeten worden . Bij deze doorrekening wordt er gecontroleerd of de route nog steeds aan de twee 
harde randvoorwaarden kan voldoen: tijdvensters op de locaties en de maximale rijtijd per route. 
Wanneer dit het geval is, wordt de routeplanning niet aangepast. Wanneer blijkt dat een route niet 
meer aan alle randvoorwaarden kan voldoen, zal het systeem hiervan melding maken . De planner kan 
dan besluiten om de routeplanning aan te passen door de tweede bouwsteen van het integratiemodel 
opnieuw uit te voeren. 
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Het aanpassen van de routeplanning wordt gedaan door het opnieuw uitvoeren van de tweede 
bouwsteen van het integratiemodel, op basis van de meeste recente gegevens. De inputgegevens die 
moeten worden aangepast, zijn de orders die ingepland moeten worden en daarnaast het vertrekpunt en 
-tijdstip van de resterende route. 

Te plannen orders 
Zoals is aangegeven, zullen de nieuw binnengekomen orders meegenomen moeten worden in de 
nieuwe planning. Daarnaast hoeven niet alle reeds ingeplande orders opnieuw in de nieuwe planning 
toegewezen te worden aan routes. Dit zijn bijvoorbeeld orders die al reeds afgeleverd zijn. Om 
duidelijk te maken wat wel en wat niet opnieuw ingepland moet worden, wordt in een dynamische 
omgeving een route opgesplitst in drie verschillende delen, zoals voorgesteld wordt door Ichoua et al. 
(2000). Zij verdelen de route in delen op basis van bewegingen; het verlaten en bereiken van locaties: 

1. Reeds volbrachte bewegingen 
Dit gedeelte van de route is reeds uitgevoerd en kan daardoor niet meer veranderd worden. 

2. Huidige beweging 
De beweging om de locatie te bereiken waar het naar op weg is. 

3. Geplande beweging 
Het gedeelte van de route dat gepland is maar nog niet is uitgevoerd of in uitvoering is. 

Ichoua et al. (2000) stellen dat enerzijds alle reeds volbrachte bewegingen en anderzijds de huidige 
beweging niet in de nieuwe planning wordt opgenomen. Het voertuig rijdt sowieso naar de locatie 
waar het naar op weg is en vanaf dat punt kan de route gewijzigd worden. Dus de orders na dit punt 
kunnen herpland worden. 
In het geval van Friesland Foods is het niet verstandig om de route in te delen op individuele 
bewegingen. In het geval van uitgaande orders zal eerst de laadruimte van een voertuig leeg moeten 
zijn, voordat het voertuig beschikbaar is om een volgende transportopdracht uit te voeren. Dit betekent 
dat een voertuig eerst zijn huidige rit afgerond moet hebben, voordat hij een andere rit kan uitvoeren. 
Voor de probleemsituatie van Friesland Foods is de route-indeling van lchoua et al. (2000) hierdoor 
aangepast naar: 

1. Reeds volbrachte rit(ten) 
2. Huidige rit 
3. Geplande rit(ten) 

Hierbij geldt dat er geen veranderingen meer plaats mogen vinden aan de reeds volbrachte rit(ten) en 
de huidige rit. Dit laatste is in lijn met het feit dat alle ritten die doorgestuurd zijn naar de chauffeur 
niet veranderd mogen worden, zoals aangegeven in paragraaf 5.4. 
Dit alles houdt in dat alleen de nieuwe orders en de geplande ritten herpland worden wanneer de 
huidige routeplanning wordt aangepast. 

Vertrekpunt en -tijdstip resterende route 
Bij het maken van de routeplanning moet duidelijk zijn vanuit welke locaties en op welke tijdstippen 
de voertuigen starten. Aan het begin van een route zijn dit over het algemeen de basisdepots van de 
voertuigen en kunnen de tijdstippen door de planner worden vastgesteld. Wanneer een routeplanning 
moet worden aangepast, zijn vele voertuigen reeds onderweg. Hierbij zal van elk voertuig het tijdstip 
en locatie bepaald moeten worden wanneer het beschikbaar komt voor een volgende rit. 
Aangezien dat hiervoor is bepaald dat de huidige rit te allen tijde uitgevoerd moet worden voordat het 
voertuig beschikbaar is voor een volgende rit, houdt dit in dat de locatie en het tijdstip waar het 
voertuig leeg komt aan het einde van de huidige rit, het startpunt wordt van het desbetreffende 
voertuig bij het aanpassen van de routeplanning. Deze locatie is bekend, namelijk de laatste loslocatie 
van de rit. Het tijdstip wanneer het voertuig beschikbaar komt voor een volgende rit is afhankelijk van 
het type informatie dat de planner heeft van de voertuigen en de technische mogelijkheden om met 
deze informatie om te gaan. 
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Wanneer alle voertuigen met GPS-systemen zijn uitgerust en wanneer daarnaast het 
routeplanningssysteem in staat is om op basis van huidige voertuiglocaties een doorrekening van de 
route te laten plaatsvinden, kan nauwkeurig het tijdstip bepaald worden wanneer de voertuigen hun 
huidige rit afronden. Bij deze optie wordt het eindtijdstip van de laatste losactiviteit zo nauwkeurig 
mogelijk bepaald doordat eventuele vertraging, die tijdens het rijden is opgelopen, in de nieuwe 
planning wordt meegenomen. 
In het geval dat de voertuigen niet uitgerust zijn met een GPS-systeem of wanneer het niet mogelijk is 
om op basis van voertuigposities routes door te rekenen, is het tijdstip dat een voertuig beschikbaar 
komt voor een nieuwe rit het geplande eindtijdstip bij de laatste loslocatie van de rit zoals die op dat 
moment in de planning staat. Dit tijdstip is vastgesteld nadat het voertuig zijn laatste locatie heeft 
verlaten en er een doorrekening van de aankomst- en vertrektijden van de route heeft plaatsgevonden. 
Deze planning is minder nauwkeurig dan de voorgaande optie, omdat opgedane vertragingen tijdens 
het rijden niet meegenomen worden. 

Op basis van deze nieuwe inputgegevens kan een nieuwe routeplanning gemaakt, zoals beschreven in 
bouwsteen 2. 

5.6 Beperkingen model 

In deze paragraaf zullen de beperkingen worden beschreven die verbonden zijn met de manier waarop 
in het integratiemodel tot een routeplanning wordt gekomen. 

Combinaties van LTL van verschillende laadlocaties tot FTL ritten niet meegenomen 
Wanneer per laadlocatie volle vrachtwagens worden gecreëerd, wordt in routeplanning in de tweede 
bouwsteen niet de mogelijkheid onderzocht om klantenorders van twee of meer verschillende 
laadlocaties samen te voegen tot een FTL. Aangezien het geografische gebied van de voertuigen 
redelijk beperkt is, vormt de laadtijd een relatief groot gedeelte van de tijd die nodig is om de 
producten vanuit de laadlocatie op de plaats van bestemming te krijgen . Hierdoor zal het in weinig 
gevallen lonen om eerst op verschillende locaties te laden voordat er naar loslocaties wordt gereden. 
Daardoor is het de verwachting dat deze keuze niet voor een substantiële verslechtering zorgt van de 
uitkomst. 

Suboptimaal effect door vorming FTL ritten los te zien van de overige laadlocaties 
De uitkomst van het combineren van orders tot een FTL rit bepaalt op welke locatie het voertuig 
beschikbaar komt voor het uitvoeren van een volgende rit. In het integratiemodel wordt deze vorming 
van FTL ritten onafhankelijk gedaan van de overige ritten. Deze werkwijze kan een suboptimaal effect 
hebben op de routeplanning omdat de beste volgorde waarin gereden wordt anders kan worden, 
wanneer er rekening gehouden wordt met de laadlocatie van de volgende rit. 

Geen wisselingen in volgorde geformuleerde FTL ritten 
Met name de uitgaande B2C ritten bestaan voor een groot gedeelte uit meerdere L TL orders. Er is 
gesteld dat tijdens het uitvoeren van een aanpassing van de routeplanning, er geen veranderingen 
aangebracht worden in de gevormde FTL ritten. Dit betekent dat er geen orders verwisseld worden 
tussen ritten, maar ook niet binnen ritten . Bij het uitgaande B2C transport wordt het grootste deel van 
de orders via de achterzijde van het voertuig gelost. Dit houdt in dat het niet verstandig is om 
verschillende orders binnen een rit te wisselen, omdat dit extra tijd en dus kosten met zich meebrengen 
doordat pallets verplaatst moeten worden binnen het voertuig om de juiste pallets te kunnen lossen. 
Daarnaast zullen ook pallets die via zijkanten gelost worden, verplaatst moeten worden in het voertuig 
wanneer binnen een rit de volgorde wordt aangepast. Om het gevaar van beschadigen van de goederen 
tijdens het remmen te voorkomen, moeten alle pallets tegen de voorkant van de laadruimte worden 
gezet. 
Het feit dat de volgorde van orders binnen een rit niet veranderd mag worden, kan een negatief effect 
hebben op de routeplanning. Het zou voor kunnen komen dat in geval van opgelopen vertragingen wel 
aan alle venstertijden kan worden voldaan wanneer de volgorde van de orders binnen een rit wordt 
veranderd, hetgeen niet mogelijk is binnen het integratiemodel. 
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5.7 Extra functionaliteiten model 

Nadat in voorgaande paragrafen de werking en de beperkingen van het model staan beschreven, 
worden in deze paragraaf extra functionaliteiten van het model genoemd, die zorgen dat zo optimaal 
mogelijk aan de gestelde eisen en wensen te kunnen voldoen. Een gedetailleerde beschrijving van deze 
functionaliteiten staat beschreven in bijlage H. 

1. Omgang met verschillende afmetingen pallets 
Om met pallets met verschillende afmetingen om te gaan moeten alle pallets teruggerekend worden 
naar één centrale palletmaat. 

2. Retourstroom goederen 
De retourstromen in het integratienetwerk, bestaande uit pallets en/of emballage, kunnen in drie delen 
worden opgedeeld. Hieronder staat aangegeven hoe met deze drie verschillende stromen omgegaan 
moet worden: 

• Retourstroom FTL (zowel pallets als emballage) 
Deze wordt een dag voor het transport in gepland als een aparte transportorder. 

• Retourstroom pallets: LTL 
Toekennen van een virtuele lading aan het voertuig van twee palletplaatsen die gebruikt 
worden voor de retourpallets. 

• Retourstroom emballage: LTL 
Nieuwe planning genereren aan het einde van een rit wanneer chauffeur kenbaar heeft 
gemaakt hoeveel palletplaatsen in gebruik zijn voor de retouremballage of zorgen dat de 
voertuigen de emballage eerst lossen op een geschikte locatie, waarna ze beschikbaar komen 
voor een volgende rit 

3. Planning over meerdere dagen 
In vele routeplanningssystemen is de planningshorizon één dag. Ten behoeve van ten eerste het 
gebruik van chauffeurs die overnachten in hun voertuig en ten tweede ritten die één dag voor het 
transport geladen worden, zal de planningshorizon langer dan één dag moeten zijn. De uitkomst van 
de planning op dag één is bepalend voor de planning van de volgende dag. 

4. Inspelen op DC-restricties (laad- en loslocaties) 
In routeplanningssystemen wordt de planning van het transport veelal los gezien van de planning van 
de betrokken DC's. Door de beperkte capaciteit op de locaties zal getracht moeten worden de 
voertuigen gespreid aan te laten komen om piekbelasting en wachttijden voor voertuigen te 
voorkomen. Wanneer het niet mogelijk is dat dit in het routeplanningssysteem automatisch wordt 
gedaan, is een eerste verbeterstap om vanuit de gemaakte routeplanning per laadlocatie de benodigde 
capaciteit voor het laden en/of lossen van voertuigen inzichtelijk te maken over de tijd. Doordat 
bekend is hoeveel voertuigen tegelijk geholpen kunnen worden, wordt ook inzichtelijk gemaakt op 
welke tijdstippen wachttijden gaan ontstaan wanneer er meer voertuigen aanwezig zijn. Dit is 
aangegeven in figuur 5.2. Hierin is in een voorbeeld de benodigde capaciteit inzichtelijk gemaakt ten 
opzichte van de beschikbare capaciteit. Er is aangegeven dat het DC in staat is om vier voertuigen 
tegelijk te helpen. Uit de grafiek blijkt dat op bepaalde momenten van de dag, meer dan vier 
voertuigen aanwezig zijn en dat er op deze momenten voor verschillende voertuigen wachttijden 
zullen ontstaan. 
Op basis van deze informatie kan de planner besluiten om de gemaakte routeplanning aan te passen 
door de vertrektijdstippen van een rit te vervroegen of te verlaten, waarbij het laatst mogelijk 
vertrektijdstip van een rit in acht wordt genomen. Aangezien hierbij ook rekening gehouden moet 
worden met de openingstijden van een DC, wordt van tevoren duidelijk of er overgewerkt moet 
worden of dat het laden of lossen van een voertuig een dag moet worden vervroegd. 
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tijd 

Figuur 5.2 Benodigde capaciteit over de tijd per laad/loslocatie 

5. Handmatig door planner veranderen van duur, begin- en eind tijdstip activiteit 

-~ 
fneslandfoods 

Zoals eerder is aangegeven zal voor het kunnen beschikken over real-time voertuiginformatie een 
communicatieverbinding tussen de voertuigen en de planningsafdeling moeten zijn. Door middel van 
deze verbinding worden de werkelijke begin- en eindtijdstippen van activiteiten in de planning 
verwerkt, waarna de nieuwe begin- en eindtijdstippen in het vervolg van de route op basis van deze 
informatie worden bepaald. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn dat de planner deze tijdstippen 
handmatig aanpast, wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe charters en om inzicht te krijgen in 
toekomstige vertragingen wanneer een activiteit nog niet is afgerond maar wel vertraging heeft 
opgelopen. 

6. Invoeren dummyorders 
Er moet getracht worden een eerste routeplanning zo realistisch mogelijk te maken, om later zo min 
mogelijk aanpassingen te hoeven verrichten. Dit kan gedaan worden door het invoeren van orders die 
officieel nog niet binnengekomen zijn, maar waarvan de planning met grote zekerheid kan zeggen dat 
deze nog binnen zullen komen. Dit zijn zogenaamde dummyorders. 

7. Accepteren van het niet kunnen voldoen aan restricties 
Wanneer het planningssysteem signaleert dat één of meerdere routes niet aan alle restricties voldoet, 
moet het mogelijk zijn om deze overschrijdingen te accepteren. 

8. Toleranties op venstertijden 
Op elke laad- en loslocatie geldt een bepaald tijdvenster. Wanneer de klant ermee akkoord gaat er het 
transport efficiënter wordt, kan de venstertijd overschreden worden. Om te onderzoeken in welke mate 
deze overschrijdingen kostenbesparingen opleveren, zullen toleranties op venstertijden ingesteld 
moeten kunnen worden. 

9. Bepalen van de oplossing voortijdig stoppen 
Het automatisch laten bepalen van de ritten- en routeplanning kan gedaan worden door gebruik te 
maken van een oplossingsmethode waarbij de computer de routeplanning optimaliseert door het 
uitvoeren van verschillende iteraties waarbij er bij elke iteratie een (betere) oplossing wordt bepaald. 
Omdat niet altijd de tijd beschikbaar is om de computer de beste oplossing te laten bepalen, moet het 
mogelijk zijn om de computer voortijdig te laten stoppen en te werken met de oplossing die dan is 
bepaald. 
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5.8 Samenvatting 
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In dit hoofdstuk staat het integratiemodel beschreven waarmee de verschillende transportstromen van 
Friesland Foods centraal gepland en aangestuurd worden. Het model bestaat uit twee 
achtereenvolgende bouwstenen die zowel handmatig als automatisch uitgevoerd moeten kunnen 
worden: 

1. Ritplanning (lokaal of laadlocatie niveau): het samenvoegen LTL orders tot FTL ritten. Op 
basis van deze informatie kan het orderpickproces worden gestart en kan de vracht klaargezet 
worden om te laden. 

2. Routeplanning (centraal niveau): het achter elkaar plannen van de in bouwsteen 1 
geformeerde ritten en toewijzen aan de beschikbare voertuigen. 

Wanneer nieuwe orders zijn binnengekomen en wanneer een route niet aan de gestelde 
randvoorwaarden kan voldoen door opgelopen vertragingen, zal de routeplanning worden aangepast. 
Bij deze aanpassing blijft de uitkomst van bouwsteen 1 ongewijzigd en zal alleen de routeplanning in 
de tweede bouwsteen opnieuw worden uitgevoerd. Hierbij zullen de reeds volbrachte ritten en de rit 
waar de voertuigen op dat moment mee bezig zijn, niet opnieuw gepland worden. Het eindtijdstip en 
de positie van de laatste loslocatie van elke rit wordt het startpunt voor de nieuwe routeplanning. 

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk verschillende functionaliteiten genoemd waaraan het model moet 
voldoen om zo optimaal mogelijk aan de eisen en wensen te kunnen voldoen die aan het model 
worden gesteld. 
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6 Grafische gebruikersinterface 
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Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de grafische gebruikersinterface van het model als 
routeplanningssysteem. Dit hoofdstuk wordt antwoord te geven op de vraag: "Hoe ziet het systeem 
voor de gebruiker eruit?" De gebruikers zijn de transportplanners op de planningsafdeling. 
In paragraaf 6.1 staat beschreven welke verschillende vensters het systeem minimaal moet bevatten 
opdat de planner de benodigde informatie beschikbaar heeft om de routes efficiënt te kunnen plannen. 
Paragraaf 6.2 bevat een beschrijving over de manier waarop in de gebruikersinterface met de 
dynamiek in het transport wordt omgegaan. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte 
samenvatting in paragraaf 6.3. 

6.1 Vensters 

Een routeplanningssysteem moet uit een aantal verschillende vensters bestaan om voor de planner een 
totaaloverzicht te creëren van de benodigde informatie. Dit betreft de volgende vensters: 

• Digitale kaart 
• Ordervenster 
• Voertuigoverzicht 
■ Planbord 

Deze vensters zullen hieronder worden toegelicht. 

Digitale kaart 
Dit venster bevat een digitale kaart met het wegennet. Op deze kaart worden de voertuigen, laad- en 
loslocaties, ritten of routes gevisualiseerd die een planner selecteert. Dit venster geeft de planner een 
overzicht in hoeverre routes logisch opgebouwd zijn en waar nog besparingen te behalen zijn . Een 
voorbeeld van een dergelijk venster is weergeven in figuur 6.1. Dit betreft een venster van een digitale 
kaart in een routeplanningssysteem. 

,..... Grafisch overzicht - 1 .;.~: .•■.c:m.il 

Figuur 6.1 Digitale kaart met gevisualiseerde routes (presentatie AKB-Ores, 2003) 

Ordervenster 
Dit is een venster waarin alle orders of ritten weergegeven worden die nog niet zijn ingepland. Dit kan 
het geval zijn wanneer nieuwe orders binnengekomen zijn of dat bepaalde orders niet ingepland 
kunnen worden omdat er niet genoeg capaciteit beschikbaar is. Wanneer er in dit venster nog orders 
bevinden, zal de planner actie moeten ondernemen door deze toe te wijzen aan een route omdat deze 
anders niet uitgevoerd zullen worden. Een voorbeeld van een dergelijk ordervenster is weergeven in 
figuur 6.2. Dit betreft een ordervenster in een routeplanningssysteem. 
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Figuur 6.2 Ordervenster (presentatie AKB-Ores, 2003) 

Voertuigoverzicht 
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In dit overzicht wordt per voertuig gedetailleerde informatie over een rit of route weergegeven. Hierin 
staat vermeld welke locaties het voertuig zal aandoen en op welk gepland tijdstip. Wanneer het 
systeem real-time gegevens over voertuigen kan verwerken, waarbij werkelijke aankomst- en 
vertrektijdstippen vanuit het voertuig naar het systeem worden gezonden, kunnen in dit venster ook de 
werkelijke tijdstippen weergegeven worden. Dit betreft een venster van een digitale kaart in een 
routeplanningssysteem. 

Figuur 6.3 

Planbord 
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Dit venster geeft een algemeen overzicht van alle routes. Langs een tijdlijn staat per voertuig de 
volgorde van de geplande activiteiten weergegeven. Een voorbeeld is weergegeven in figuur 6.48

• 

06: 00 uur 12: 00 uur 

Rit1 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;i 

Route 1 

Rit& 
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Rit3 
--------------- ·- -------------1 

Route 3 1 
1 

Figuur 6.4 Planbord 

8 Gebaseerd op Handout Transvision mini-seminar (2006) 
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In het planbord staan blokken en kleuren weergegeven. De kleur van het blokje geeft het type activiteit 
aan en de lengte van het hokje de hoeveelheid tijd benodigd voor de activiteit. In bovenstaand 
planbord staan de paarse blokjes voor de geplande laadtijden en de blauwe blokjes voor de geplande 
lostijden. De groene blokjes geven hierbij de geplande rijtijden tussen twee locaties aan . 
Gedetailleerde informatie in de vensters van de digitale kaart en voertuigoverzicht moet onder andere 
verschijnen wanneer de planner een bepaalde activiteit, rit of route selecteert in het planbord 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat naast de mogelijkheid om de computer automatisch routes 
te genereren, dat het ook mogelijk moet zijn om handmatig routes te formuleren of aan te passen. Deze 
handmatige handelingen zullen plaats moeten vinden middels het ' drag-and-drop' principe. Door 
orders of ritten te selecteren, moeten deze tussen en binnen bovenstaande vensters gesleept kunnen 
worden, waarna het systeem de route doorrekent wanneer een rit is toegevoegd of verwijderd. 

Nadat in deze paragraaf de benodigde vensters als grafische gebruikersinterface zijn toegelicht, zal in 
de volgende paragraaf beschreven worden op welke manier in deze vensters omgegaan moet worden 
met de dynamiek in het transport. 

6.2 Omgang met dynamiek in gebruikersinterface 

Zoals aangegeven in paragraaf 5.5, moet er op twee verschillende momenten een update plaatsvinden 
van de routeplanning, te weten: 

1. Bij binnenkomst van nieuwe orders 
2. Wanneer een route niet aan de gestelde randvoorwaarden kan voldoen door opgelopen 

vertragingen 

Bovenstaande momenten moeten duidelijk gemaakt worden m de gebruikersinterface. De manier 
waarop dit moet gebeuren, wordt hieronder toegelicht. 

Na het maken van de routeplanning zal het ordervenster leeg zijn. Alle orders moeten immers aan een 
voertuig zijn toegewezen . Dat er nieuwe orders binnen zijn gekomen, zal duidelijk worden wanneer in 
het ordervenster nieuwe orders komen te staan. 
Om de voortgang van de individuele routes te volgen, zal in het planbord gebruik worden gemaakt van 
verschillende kleuraanduidingen voor de transportactiviteiten, zoals hieronder staat weergegeven: 

----
Geplande laadactiviteit 

Geplande losactiviteit 

Afgeronde laadactiviteit 

Afgeronde losactiviteit 
--

Bezig met laadactiviteit 

Bezig met losactiviteit 

Reistijd 

Beschikbare tijd route 

Wanneer de geplande transportactiviteiten worden vergeleken met de huidige tijd, heeft de planner 
inzicht in de voortgang van de individuele routes. De kleurveranderingen van de activiteiten in het 
planbord worden automatisch aangebracht doordat de chauffeur in zijn boordcomputer invoert 
wanneer hij met een bepaalde laad- of losactiviteit begint of eindigt. Deze informatie wordt dan 
automatisch verwerkt in het planbord en het voertuigoverzicht. 
Daarnaast is in het planbord de beschikbare tijd voor de route aangegeven. Dit heeft in eerste instantie 
te maken met de maximale tijd die een werkdag mag duren volgens de Arbeidstijdenwet Wegvervoer 
en daarnaast kan dit gebruikt worden om een chauffeur op een bepaalde tijd terug op het basisdepot te 
laten zijn wanneer deze een belangrijke afspraak heeft. Door de beschikbare tijd weer te geven, heeft 
de planner inzicht in hoeverre een voertuig in staat is om een nieuwe rit uit te voeren. 
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De huidige tijd wordt in het planbord zichtbaar gemaakt door middel van een rode verticale lijn die 
over de tijdslijn heen loopt. In de ideale situatie zullen alle activiteiten die vóór de tijdslijn liggen, 
waarvan de tijd al verstreken is, grijs gekleurd zijn. De activiteiten onder de tijdslijn zullen hierbij 
voor de helft oranje gekleurd zijn en de activiteiten achter de tijdslijn zullen paars dan wel blauw zijn 
gekleurd. Als laatste bevinden alle ritten zich in de ideale situatie binnen de beschikbare tijd van een 
route. Een weergave van het planbord waarbij de voortgang van de verschillende routes zichtbaar 
wordt in een ideale situatie staat hieronder weergeven. 

Figuur 6.5 Planningsmodule waarbij de voortgang van de routes zichtbaar wordt 

Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk vindt er automatisch een doorrekening plaats van de 
resterende route, wanneer een chauffeur heeft aangegeven dat hij begonnen of geëindigd is met een 
bepaalde activiteit. Wanneer uit deze doorrekening blijkt dat er niet aan alle randvoorwaarden voldaan 
kan worden als er geen veranderingen plaatsvinden aan de route, dan zal de planner hiervan een 
melding moeten krijgen vanuit het planningsprogramma. 
Dit betekent dat van alle afgeronde activiteiten niet meer de geplande start- en eindtijden worden 
weergegeven, maar de werkelijke tijden. Hetzelfde geldt voor de starttijden van de activiteiten 
waarmee reeds is begonnen. Door het gecombineerd werken met enerzijds werkelijke tijden en 
anderzijds geplande tijden die op basis van de werkelijke tijden worden aangepast, houdt de planner 
inzicht in de status van de routes en wordt duidelijk of in de rest van de route zich problemen gaan 
voordoen. Hoe vertragingen tot dit inzicht voor de planner leiden, wordt duidelijk gemaakt in figuur 
6.6. In het figuur staat hetzelfde planbord weergegeven als in figuur 6.5 waarbij er in route 2 en 3 
vertragingen zijn opgetreden. 

Figuur 6.6 Planningsmodule waarbij vertragingen zichtbaar worden 

In route 2 staat aangegeven dat de chauffeur op dit moment bezig is met het lossen van goederen die 
volgens de planning al beëindigd zou moeten zijn. Op basis hiervan krijgt de planner een melding 
wanneer een voertuig volgens de planning aan een activiteit zou moeten beginnen of eindigen, terwijl 
het systeem hiervan nog geen bericht van heeft ontvangen via de boordcomputer dat dit ook werkelijk 
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is gebeurd. Hierbij zal worden ingesteld dat deze melding pas na het verstrijken van een aantal 
minuten verschijnt om te veel meldingen te voorkomen. 
Deze melding moet voor de planner reden zijn om met de desbetreffende chauffeur contact op te 
nemen om de reden en de verwachte duur van de vertraging te vragen. Deze vertraging kan namelijk 
tot gevolg hebben dat de vervolgrit aangepast moet worden. 
Route 3 heeft blijkbaar veel vertraging opgelopen gedurende het transport van de laadlocatie naar zijn 
eerste loslocatie. Op dit moment is het net begonnen aan het lossen van de vracht bij z'n eerste 
loslocatie. Doordat dit begintijdstip van lossen kenbaar is gemaakt in de planningsmodule, vindt er 
direct een doorrekening plaats van de rest van de route. Door de opgelopen vertraging blijkt dat er 
problemen ontstaan aan het einde van de route. De maximale rijtijd van de route wordt overschreden 
en het tijdvenster, behorende bij de laatste loslocatie van die rit, zal niet meer worden gehaald (stel dat 
deze order voor 18:00 uur gelost moet zijn). Dit betekent dat deze rit in een andere route gevoegd 
moet worden en dat daardoor de huidige planning moet worden aangepast. 

Bij het herplannen zal de keuze gemaakt moeten worden of dit automatisch moet gebeuren of dat de 
planner dit handmatig doet. 

Vrijgave orders 
Zoals aangegeven is in paragraaf 5.4 geeft de planningsafdeling zo min mogelijk informatie door aan 
de chauffeur over de route die hij moet gaan rijden om zo veel mogelijk ruimte over te laten bij het 
aanpassen van de planning. Immers doorgestuurde informatie mag niet worden veranderd. 
In het planbord moet dan ook duidelijk worden gemaakt welke orders reeds zijn doorgestuurd naar de 
chauffeur en welke niet. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van onderstaand symbool: 

Reeds doorgegeven order aan de chauffeur 

Het gebruik van bovenstaande symbool is ook weergegeven in het planbord in figuur 6.6. 

6.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is aangegeven dat de grafische gebruikersinterface voor de planner minimaal uit de 
volgende vier verschillende vensters moet bestaan om de transportorders efficiënt te kunnen plannen: 

• Digitale kaart 
• Ordervenster 
• Voertuigoverzicht 
• Planbord 

Daarnaast is in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de manier waarop in deze vensters de 
dynamiek van het transport duidelijk wordt gemaakt en op welke momenten een routeplanning 
aangepast moet worden. 

Dit hoofdstuk vormt het einde van de functionele specificaties van het model om de verschillende 
transportstromen van Friesland Foods centraal te plannen en aan te sturen. Het volgende hoofdstuk 
bevat een beschrijving van het verschil tussen de functionele specificaties zoals beschreven in dit 
rapport en het huidige routeplanningssysteem dat door Nabuurs wordt gebruikt. 
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7 Gap-analyse 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van "The space between where we are and 
where we want to be" . Hierbij wordt het verschil aangegeven dat op dit moment bestaat tussen de 
beschreven functionele specificaties in hoofdstuk 5 en 6 en het routeplanningssysteem van de huidige 
softwareleverancier van Nabuurs. Vanwege geheimhoudingsredenen wordt deze softwareleverancier 
in dit rapport aangeduid met 'bedrijf X'. In paragraaf 7.1 zal kort het bedrijf X worden toegelicht 
tezamen met de verschillende softwarepakketten die ze aanbieden op het gebied van rit- en 
routeplanning. In paragraaf 7.2 zal het verschil worden omschreven dat bestaat tussen de functionele 
specificaties en in de eerste plaats het routeplanningssysteem dat Nabuurs op dit moment gebruikt en 
in de tweede plaats tussen de andere routeplanningspakketten die bedrijf X beschikbaar heeft. 
Wederom vanwege geheimhoudingsredenen zullen de systemen en modules hierbij aangeduid worden 
met letters en niet met hun volledige naam. Aan het einde van dit hoofdstuk, in paragraaf 7.3 , worden 
de belangrijkste punten van deze analyse samengevat. 

7.1 Bedrijf X 

Bedrijf X is een ontwikkelaar en aanbieder van software op het gebied van transport en logistiek. De 
rit- en routeplanningssoftware is hiervan een onderdeel. Basissysteem A is het routeplanningssysteem 
dat Nabuurs gebruikt bij het plannen van haar transporten. Naast het basissysteem zijn er nog een 
aantal andere versies van het routeplanningssysteem beschikbaar. Deze versies zijn alleenstaande 
systemen of modules die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden . Deze systemen en 
modules worden hieronder toegelicht, onderverdeeld in hetgeen Nabuurs in de huidige situatie in bezit 
heeft en de overige systemen 

Reeds in bezit van Nabuurs 
• Basissysteem A 

Dit basissysteem is een interactief planningssysteem dat met name geschikt is om het transport 
te plannen waarbij voertuigen vertrekken van en terugkeren bij één locatie. 

• Module A (real-time) 
Met behulp van deze module wordt de gemaakte planning vergeleken met het werkelijke 
verloop van de ritten. Door middel van communicatie tussen de boordcomputer en het 
planningssysteem, worden de aankomst- en vertrektijden van de volgende locaties binnen de 
rit aangepast wanneer een voertuig aankomt bij of vertrekt van een bepaalde locatie. Op basis 
hiervan kan de planner zien waar een bepaalde chauffeur het laatst is geweest en of het 
voertuig op tijd was dan wel te vroeg of te laat. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van satellietnavigatie of GPS, wat ook het geval is bij 
Nabuurs, kan eveneens de gepeilde positie van de voertuigen op een gedigitaliseerde kaart 
worden getoond. 

Niet in bezit van Nabuurs, maar beschikbaar bij bedrijf X 
• Module B 

Wanneer het basissysteem wordt uitgebreid met module C kan, gegeven een wagenpark, 
orderbestand, tijdvensters, voertuigbeperkingen en dergelijke, volledig automatisch een plan 
gemaakt worden als voorzet voor de planner. 

• Basissysteem B 
Dit systeem bestaat uit een planbordmodule waarop in de tijd per voertuig grafisch de 
verschillende ritten, die aan het voertuig zijn toegewezen, worden gepresenteerd. 
Basissysteem B beheert de ritten van de voertuigen en werkt de ritten bij in het geval van 
wijzigingen van orders en de werkelijke aankomst- en vertrektijden vanuit de voertuigen. Via 
verkleuringen wordt de status van iedere voertuig weergegeven en wordt getoond of er in de 
toekomst problemen gaan voordoen. 
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Het is mogelijk met dit systeem meerdaagse ritten te plannen. Op dit moment dient het 
systeem als hulpmiddel bij het toewijzen van orders aan internationaal opererende voertuigen. 

Het hoofdstuk zal verder gaan met het aangeven van het verschil tussen de beschreven functionele 
specificaties en de mogelijkheden van de bovenstaande systemen en modules. 

7 .2 Gap-analyse 

In onderstaande tabel staan de verschillende functionaliteiten weergegeven met daarachter aangeduid 
in hoeverre deze functionaliteit mogelijk is met de systemen en modules van bedrijf X. Dit overzicht is 
gebaseerd op de structuur van hoofdstuk 5 en 6. In de eerste plaats worden de bouwstenen en manier 
van omgang met de dynamiek vergeleken. Daarna worden de functionaliteiten van de grafische 
interface vergeleken, waarna dit vervolgens wordt gedaan voor de overige functionaliteiten uit 
hoofdstuk 5. 

Tabel 7. l Gap-analyse functionele specificaties model en het routeplannin~ssysteem van bedrijf X 
Functionaliteit Mogelijk Niet 

mo2eliik 
Systeem Module Systeem B 
A en B 
module A 

Bouwsteen 1: Formuleren van ritten per laadlocatie 
1 Handmatig ✓ 
2 Automatisch ✓ 

Bouwsteen 2: Formuleren van routes 
3 Handmatig 0 
4 Automatisch 0 

Omgang met dynamiek 
5 Invoeren nieuw binnengekomen dynamische orders ✓ 
6 Doorrekenen rit ✓ 
7 Doorrekenen route 0 
8 Opnieuw uitvoeren van Bouwsteen 2 a.h.v. nieuwe informatie X 

Grafische gebruikersinterface 
9 Planbord 0 

10 Handmatig aanpassen duur, begin- en eindtiidstip 0 
Overige functionaliteiten 

11 Omgang met verschillende maten ladingdragers ✓ 

12 Retourstroom goederen 0 
13 Meerdaagse ritten 0 0 
14 Meenemen DC restricties X 
15 Dummyorders ✓ 
16 Accepteren van het niet kunnen voldoen aan restricties ✓ 

17 Toleranties op venstertijden X 
18 Bepalen van de oplossing voortijdig stoooen X 

✓ = mo elïk met betreffende s steem/module g J y 
0 = gedeeltelijk mogelijk met betreffende systeem/module, gedeeltelijk niet mogelijk 
X = niet mogelijk 

1. Handmatig formuleren van ritten per laadlocatie (Bouwsteen 1) 
Met het basissysteem A kunnen handmatig ritten geformuleerd worden per laadlocatie. In het systeem 
selecteert Nabuurs de orders op basis van de postcodes van de afleverlocaties en voegt ze samen tot 
een FTL rit. 

2. Automatisch formuleren van ritten per laadlocatie (Bouwsteen 1) 
Wanneer het basissysteem A wordt uitgebreid met module B, is het mogelijk het formuleren van ritten 
per laadlocatie automatisch te laten plaatsvinden. 

3. Handmatig formuleren van routes (Bouwsteen 2) 
Het achter elkaar plannen van meerdere ritten tot één route is niet mogelijk in basissysteem A. 
Daarnaast kan het systeem geen ritten op elkaar aansluiten die verschillende laadlocaties hebben. In 
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het systeem zijn aan de orders alleen een loslocatie verbonden en geen laadlocatie. Vandaar dat in 
paragraaf 7. 1 is aangegeven dat het systeem met name geschikt is om het transport te plannen waarbij 
voertuigen vertrekken van en terugkeren op één bepaalde locatie. 
Het achter elkaar zetten van ritten met verschillende laadlocaties is wel mogelijk met basissysteem B, 
echter alleen handmatig. De koppeling tussen systeem A en B is niet aanwezig, waardoor het niet 
mogelijk is om de in systeem A gecreëerde ritten verder te plannen in systeem B. 

4. Automatisch formuleren van routes (Bouwsteen 2) 
Meerdere ritten voor één voertuig op dezelfde dag kunnen door module B worden gegenereerd, 
waarbij geldt dat het voertuig na iedere rit terug moet keren op zijn basisstation. Hierbij kunnen dus 
verschillende ritten vanuit één locatie aan een voertuig worden toegewezen. 
Het automatisch oplossen van een Pickup and Delivery Problem, waarbij orders verschillende 
laadlocaties hebben, is niet mogelijk. Het scenario in het integratienetwerk van Friesland Foods 
waarbij een voertuig in een gebied leeg komt en dan gaat laden bij een dicht bijzijnde laadlocatie van 
een nieuwe rit, is niet mogelijk om door een systeem van bedrijf X automatisch te laten bepalen. 

5. Invoeren nieuw binnengekomen dynamische orders 
In basissysteem A kunnen op elk gewenst moment nieuwe orders worden ingelezen en bestaande 
orders worden bijgewerkt. Ten aanzien van de reeds gemaakte planning kan er voor gekozen worden 
om alle orders opnieuw in te plannen met module B waarbij alle orders van die dag opnieuw worden 
ingepland. Er kan ook gekozen worden om de bestaande planning aan te vullen met de nieuwe orders 
in systeem A. In dit laatste geval kan er rekening gehouden worden met de huidige status en posities 
van de voertuigen. Hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe order niet tussen twee orders ingevoegd 
wordt die al uitgeleverd zijn. 

6. Doorrekenen rit 
Binnen module A worden de aankomst- en vertrektijdstippen van de volgende loslocaties binnen de 
bestaande rit doorgerekend en aangepast. Dit gebeurt automatisch wanneer de chauffeur aangeeft op 
zijn boordcomputer dat hij start of eindigt met een bepaalde activiteit. 

7. Doorrekenen route 
In basissysteem A ontbreekt de functionaliteit die ervoor zorgt dat alle opeenvolgende ritten van een 
voertuig als een 'samenhangende' route worden gezien. Meerdere ritten voor één voertuig op dezelfde 
dag (vanuit één laadlocatie) kunnen weliswaar door module B worden gegenereerd, maar bij 
wijzigingen in bijvoorbeeld aankomsttijden in de eerste rit, zullen de hierop volgende ritten binnen 
systeem A niet automatisch worden bijgewerkt. In systeem B is dit wel het geval. Aan de hand van de 
werkelijke tijdstippen van begin en eind van een activiteit verschuiven de volgende ritten mee in de 
tijd. 

8. Opnieuw uitvoeren bouwsteen 2 a.h.v. nieuwe informatie 
Het opnieuw laten uitvoeren van bouwsteen 2 op basis van enerzijds de huidige voertuigstatus en 
-posities en anderzijds de orders die nog uitgevoerd moeten worden, is in z' n geheel niet mogelijk. 
In het routeplanningssysteem wordt momenteel uitgegaan van een statisch VRP. Om met het 
dynamisch VRP, ook al is dit voor Friesland Foods redelijk afgebakend, om te kunnen gaan, zal het 
systeem moeten worden aangepast. Met name volgende zaken zullen moeten worden opgelost: 

■ Opnieuw inplannen van gewijzigde orders of alle nog uit te voeren orders. 
■ Rekening houden met de actuele situatie van de voertuigen. Voertuigen starten niet op depot 

maar op laatst afgemelde positie, huidige positie of toekomstige positie. 

9. Planbord 
Het planbord met de beschreven voortgangsbewaking van de routes, vertoont grote overeenkomsten 
met het planbord in systeem B. Hierin wordt, zoals gezegd, in een overzicht getoond waarop per 
voertuig in de tijd grafisch de verschillende ritten die aan het voertuig zijn toegewezen worden 
gepresenteerd. Via de verkleuringen wordt de status van iedere voertuig weergegeven en wordt 
getoond of zich in de toekomst problemen gaan voordoen. Systeem B is echter niet geïntegreerd met 
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systeem A. Met name de uitgebreide algoritmische ondersteuning ontbreekt en ook de uitkomst van 
systeem A kan niet automatisch in systeem B ingevoerd worden. 

10. Handmatig aanpassen duur, begin- en eindtijdstip 
In basissysteem A kunnen handmatig de werkelijke aankomst- en vertrektijdstippen worden ingevuld 
bij de orders. Het vervolg van de rit wordt dan aangepast en overschrijdingen worden gesignaleerd. 
Het handmatig aanpassen van de duur, begin- en eindtijdstip is alleen mogelijk voor de servicetijden. 
Het handmatig aanpassen van de reistijden, bijvoorbeeld in geval van extreme files, is niet mogelijk. 

11. Omgang met verschillende maten ladingdragers 
Na een kleine aanpassing in systeem A is het mogelijk om met verschillende maten ladingdragers om 
te gaan. Hierbij wordt elke ladingdrager omgerekend tot een standaardmaat waarmee de 
beladingsgraad kan worden bepaald. Hierbij wordt duidelijk hoeveel verschillende ladingdragers 
tegelijk in een voertuig vervoerd kunnen worden zonder dat de capaciteitsrestricties worden 
overschreden. 

12. Retourstroom goederen 
Voorzover de gegevens ten aanzien van de retourstroom van goederen als aparte orders in systeem A 
bekend is, kan hier in het systeem mee worden omgegaan. Wel zal er ten behoeve van de 
capaciteitsberekening rekening moeten worden gehouden dat op de laad- en loslocatie eerst wordt 
gelost en daarna wordt geladen. Rekening houden met de mogelijkheid dat de retourgoederen op een 
verschillend aantal punten in het land gelost kunnen worden om daarna volledig beschikbaar te komen 
voor volgende ritten is niet mogelijk. 

13. Meerdaagse ritten 
Voor basissysteem A zijn planningen voor verschillende dagen volledig onafhankelijk van elkaar. In 
module B wordt standaard gewerkt met een planningshorizon van één dag. Het is ook mogelijk om 
met een planningshorizon van meerdere dagen te werken. Hieraan ligt echter de beperking dat alle 
ritten binnen een dag worden uitgevoerd en dat deze starten en eindigen op het vaste depot van het 
betreffende voertuig. Deze functionaliteit van meerdere dagen planning in module B houdt in dat een 
order die binnen een aantal dagen uitgeleverd moet worden, automatisch wordt toegewezen aan de dag 
waarbij dit het beste uitkomt. In basissysteem B kunnen de ritten, zoals eerder aangegeven, wel over 
meerdere dagen lopen. 
Vanuit de functionele specificaties van het integratiemodel kunnen ritten over meerdere dagen 
doorlopen en starten en eindigen de ritten niet noodzakelijk op het vaste depot, waarbij het systeem 
tevens een keuze voor een overnachting moeten kunnen maken . Dit is niet mogelijk binnen de 
functionaliteiten van het routeplanningssysteem. 

14. Meenemen DC restricties 
Binnen het routeplanningssysteem is geen functionaliteit beschikbaar waarmee de planning van de 
laad- en loslocaties wordt meegenomen in het planningsvraagstuk. Er wordt alleen rekening gehouden 
met de venstertijden van de desbetreffende locaties. Dit is een nieuw vraagstuk voor bedrijf X. 
Op dit moment is het ook niet mogelijk om de benodigde capaciteit gedurende de tijd per locatie voor 
het laden en lossen van de voertuigen inzichtelijk te maken, zoals beschreven staat in paragraaf 5.7. 
Op basis van deze informatie zou de planner dan handmatig de planning aan moeten passen, om de 
benodigde capaciteit beter te spreiden over de tijd. De verwachting is dat het creëren van een overzicht 
van de benodigde capaciteit op een DC eerder mogelijk is dan de routeplanning te koppelen aan de 
DC-planning. 

15. Dummyorders 
Het is mogelijk om binnen basissysteem A dummyorders aan te bieden die later worden vervangen 
door de echte orders met de werkelijke gegevens. In het geval dat de binnenkomst van de werkelijke 
order leidt tot overschrijdingen in de planning veroorzaakt door een verschil tussen dummyorder en 
werkelijke order, dan zal dit gesignaleerd worden. Er zal niet worden overgegaan tot het herplannen 
van de order. 
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16. Accepteren van het niet kunnen voldoen aan restricties 
Overschrijdingen in de planning die het gevolg zijn van vertragingen, zullen in het 
routeplanningssysteem worden alleen worden gesignaleerd. De overschrijding zal automatisch worden 
geaccepteerd. 

17. Toleranties op venstertijden 
Het is momenteel niet mogelijk om toleranties op venstertijden in het routeplanningssysteem te 
specificeren. In het systeem zou bij de instellingen van de optimalisatieroutines een harde tolerantie 
gespecificeerd moeten worden of 'strafkosten' per minuut overschrijding. 

18. Bepalen van de oplossing voortijdig stoppen 
Tijdens het maken van een planning met module B wordt voortgang getoond ten aanzien van het 
aantal toegewezen orders, behaalde verbeteringen, totale rijtijd en aantal ingezette voertuigen. De 
planner heeft de mogelijkheid om de planning af te breken. Aangezien de meeste tijd wordt gebruikt 
voor het vinden van een toegelaten oplossing, zal bij het afbreken van module B veelal niet alle orders 
zijn ingepland. 

7.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een analyse beschreven van het verschil tussen de functionele specificaties van het 
integratiemodel zoals beschreven staat in dit rapport en de huidige mogelijkheden van het 
routeplanningssysteem en andere planningssystemen en -modules van bedrijf X, de huidige 
softwareleverancier van Nabuurs op het gebied van rit- en routeplanning. 

Hieruit is gebleken dat het routeplanningssysteem op dit moment in staat is om de eerste bouwsteen 
van het integratiemodel, per laadlocatie combineren van LTL orders tot FTL ritten, zowel handmatig 
als automatisch uit te voeren. Daarnaast is het in de huidige versie nog niet mogelijk om de tweede 
bouwsteen van het integratiemodel, ritten in een Pickup and Delivery omgeving te formuleren tot 
routes, uit te voeren . Handmatig routes creëren is wel mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
een andere basissysteem van bedrijf X, maar deze versie is niet volledig geïntegreerd met het systeem 
dat Nabuurs op dit moment gebruikt. Dit automatisch laten uitvoeren is in z' n geheel niet mogelijk. 
Een ander gat tussen de functionele specificaties en de software van bedrijf X zit in de omgang van het 
dynamische aspect van het transport. Doorrekening van complete routes en daarna het opnieuw 
uitvoeren van de tweede bouwsteen op basis van de meeste recente ordergegevens en voertuigposities 
is niet mogelijk. Daarnaast zijn enkele andere functionaliteiten, zoals het plannen van meerdaagse 
ritten en het meenemen van DC restricties ook niet mogelijk. 

Er zal nu besloten moeten worden in hoeverre de genoemde gaten dusdanig klein zijn, dat deze op niet 
al te lange termijn gedicht kan worden . Hierbij zullen Friesland Foods en Nabuurs moeten 
samenwerken met bedrijf X om de totstandkoming van het routeplanningssysteem mogelijk te maken. 
Hierbij speelt naast de welwillendheid van genoemde organisaties ook de beschikbare capaciteit en 
professionaliteit een rol. Hieruit kan blijken dat het verstandig is om andere ontwikkelaars en 
leveranciers van rit- en routeplanningssoftware te benaderen om het verschil tussen de functionele 
specificaties en hun planningssysteem in kaart te brengen. Een overzicht van de huidige leveranciers 
van dergelijke systemen is weergegeven in bijlage K, waarbij een indicatie is gegeven van de 
achterliggende organisatie aan de hand van het aantal referenties en aantal werknemers die verbonden 
zijn aan de organisaties. 

Faculteit Technologie Management - Richard van den Berg 55 



~ nabuurs 

8 lmplementatieplan 

·~ · 
FneslandFoods 

In dit hoofdstuk staat het implementatieplan beschreven voor Friesland Foods en Nabuurs. Dit plan 
bevat de activiteiten die verricht moeten worden om het integratiemodel succesvol in beide 
organisaties te implementeren en de genoemde transportstromen te integreren tot één netwerk dat 
centraal gepland en aangestuurd wordt. 

De activiteiten voor de implementatie zijn onder te verdelen in een technisch deel en een organisatie 
deel. 
Het technische deel betreft de bouw van de fysieke systemen. In de eerste plaats houdt dit de bouw in 
van het integratiemodel en in de tweede plaats de ontwikkeling en bouw van een geschikte 
tariefstructuur. 
Het organisatie deel betreft de veranderingen in de organisaties van Friesland Foods en Nabuurs, 
tezamen met het opnemen van de verschillende transportstromen. In de eerste plaats betekent dit de 
inrichting van de interne organisaties en in de tweede plaats de keuze en voorbereiding voor een 
gefaseerde integratie van de verschillende transportstromen. Daarnaast valt binnen het organisatie deel 
de begeleiding van de veranderprocessen die de verschillende organisaties ondergaan. 
Schematisch staat dit implementatieplan weergegeven in figuur 8.1. Hierin staat aangegeven welke 
activiteiten in welke volgorde plaats moeten vinden . De stappen die doorlopen moeten worden voor de 
bouw van het model staan gedetailleerd weergegeven . Er is een planning gemaakt wanneer de 
verschillende stappen van de modelbouw afgerond moeten zijn. In het algemeen geldt dat het 
technische deel van dit implementatieplan bepalend is voor het organisatorische deel. Wanneer het 
technische deel niet mogelijk is, dan wordt het project beëindigd . 

Verandermanagement ......... 
Lever frequentie ~------------<~ . .-..,..Lll....._ 

Fasering stromen ~ ..... ----- ....... ........... ---------------- .......... -
Inrichting organisatie 

Organisatie 

Technisch 
Tariefstructuur 

Modelbouw 

20 september '06 1 oktober '06 

........... ........ 

10 oktober '06 10 november '06 20 november '06 20 december '07 1 januari '07 

Figuur 8. 1 Schematische weergave implementatieplan 

Hieronder zullen alle genoemde activiteiten worden toegelicht. 
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Technisch deel 

Modelbouw 
Nadat in dit rapport de functionele specificaties van het integratiemodel staan beschreven, zullen deze 
specificaties vertaald moeten worden in de bouw en validatie van een fysieke systeem, namelijk een 
planningssysteem voor centrale routeplanning. Deze bouw zal bestaan uit de aanpassing van een nog 
te bepalen bestaand routeplanningssysteem. Hierbij zal een keuze moeten worden gemaakt het huidige 
routeplanningssysteem van Nabuurs of een systeem van een andere softwareleverancier wordt 
aangepast. Dit betekent dat de volgende gedetailleerde stappen doorlopen moeten worden: 

1. Overeenstemming specificaties 
Nadat de specificaties van het routeplanningssysteem vanuit dit rapport duidelijk zijn 
geworden, zal er overeenstemming moeten zijn aan welke specificaties de te kiezen 
softwareleverancier en -ontwikkelaar moet voldoen. Daarnaast moet helder worden gemaakt 
wat als reactie van de leverancier wordt verwacht bij de vraag of hij wil deelnemen in het 
project. Verschillende personen binnen Friesland Foods en Nabuurs die betrokken zijn bij 
routeplanningssystemen zullen hiervoor om advies worden gevraagd. 

2. Selecteren aan te schrijven leveranciers 
Op basis van bovengenoemde specificaties zal er een selectie gemaakt worden van de huidige 
aanbieders en ontwikkelaars van routeplanningssystemen die uitgenodigd worden om een 
voorstel te doen om als ontwikkelaar van het systeem bij het project betrokken te worden. 

3. Opsturen Request-for-proposal (RFP) 
De geselecteerde leveranciers worden uitgenodigd om een voorstel te doen over wat hun 
mogelijkheden zijn als ontwikkelaar van het routeplanningssysteem 

4. Selectie op basis van reacties 
Op basis van de schriftelijke reacties en eventueel gegeven demonstraties wordt een eerste 
selectie gemaakt met welke leveranciers verder wordt onderhandeld. 

5. Opsturen RFP 2 
Een nieuw RFP wordt naar de overgebleven leveranciers verstuurd. 

6. Keuze leverancier(s) 
Op basis van de nieuw binnengekomen reacties wordt er een keuze gemaakt welke 
organisatie(s) het routeplanningssysteem zullen ontwikkelen. 

7. Contractueel vastleggen samenwerking 
Voordat overgegaan kan worden tot ontwikkeling van het systeem, zal de samenwerking 
contractueel tussen de betrokken partijen worden vastgelegd. Zaken als eigendomsrechten en 
hoogte en wijze van vergoedingen zullen in het contract worden beschreven. 

8. Ontwikkeling routeplanningssysteem 
Ontwikkeling routeplanningssysteem op basis van de in dit rapport beschreven functionele 
specificaties. 

9. Test en validatie systeem 
Door middel van historische ritgegevens zal bepaald worden of het systeem werkt en de 
gewenste uitkomsten genereert. Wanneer dit niet het geval is, zal het systeem aangepast 
moeten worden. Dit testen en aanpassen gaat door totdat het systeem tot de gewenste 
uitkomsten komt. 

Wanneer bovengenoemde stappen met succes zijn doorlopen, kan het systeem geïmplementeerd 
worden bij Nabuurs waarna het gebruikt wordt voor de planning en aansturing van de huidige 
transportstromen. Voordat er overgegaan kan worden tot het integreren van de overige 
transportstromen, zullen de tariefstructuur en de planningsorganisatie ontwikkeld en ingericht moeten 
zijn. 

Tariefstructuur 
Een voorwaarde, die Friesland Foods stelt bij de ontwikkeling van het integratiemodel, is dat er een 
transparante kostentoerekening ontstaat. Op dit moment hanteert Friesland Foods voor de uitvoering 
van transport met haar logistieke dienstverleners twee verschillende tariefstructuren (zie bijlage L). 
Wanneer er één netwerk gecreëerd wordt, zal er ook gebruik worden gemaakt van één tariefstructuur. 
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De vraag is wat voor soort tariefstructuur het meest geschikt is. Hiervoor moeten de volgende stappen 
ondernomen worden: 

1. Ontwerp geschikte tariefstructuur 
Bij het ontwerp zijn de volgende eisen van belang: 
■ Transparant, alle betrokken partijen (leverancier, Friesland Foods, Nabuurs, charters) 

moeten overtuigd zijn dat ze een evenredige vergoeding krijgen voor de activiteiten die ze 
verrichten. 
Daarnaast houdt transparant in dat er duidelijk aangegeven moet worden hoe ermee om te 
gaan wanneer er over het algemeen voordelen te behalen zijn, maar lokaal nadelen. Dit is 
het geval wanneer een werkmaatschappij binnen Friesland Foods, na toepassing van de 
nieuwe tariefstructuur, meer transportkosten krijgt toebedeeld dan in de oude situatie, 
maar dat over het algemeen de transportkosten voor Friesland Foods lager zijn. Hierbij 
moet dus ook tot overeenstemming gekomen worden over de kostentoerekening naar de 
werkmaatschappijen van Friesland Foods. 

• Controleerbaar, alle partijen moeten in staat zijn de facturen te controleren die ze van hun 
logistieke dienstverleners ontvangen. 

2. Bouw facturatiemodule aan integratiemodel 
Nadat de tariefstructuur is ontworpen zal dit als aparte module gebouwd moeten worden om 
het daarna te koppelen aan het integratiemodel. Op deze manier kan op basis van de 
werkelijke ritgegevens het facturatieproces worden gestart. Hierdoor kunnen de juiste facturen 
naar de juiste opdrachtgevers verstuurd worden. De werkmaatschappijen binnen Friesland 
Foods vormen de uiteindelijke opdrachtgevers. 

Organisatie deel 

Inrichting organisatie 
Wanneer het systeem beschikbaar komt die het mogelijk maakt om verschillende transportstromen te 
integreren, zal ook de organisatie eromheen ontworpen moeten worden. Hierbij moet gedacht worden 
aan de volgende aspecten: 

■ Juridische positie 
Er moet bepaald worden tot welke organisaties de planningsafdeling gaat behoren. Hierbij 
kan er gekozen worden voor een volledig Nabuurs organisatie of een Friesland Foods 
organisatie, maar daarnaast behoort een combinatie ook tot de mogelijkheden. De voor- en 
nadelen van de mogelijkheden zullen moeten worden afgewogen. 

■ Taakverdeling 
Er zal bepaald moeten worden uit hoeveel personen de planningsafdeling moet bestaan en 
wat de bijbehorende taakverdeling moet zijn. Het ligt namelijk voor de hand een scheiding 
te maken tussen planners die zich bezighouden met de transportplanning voor de volgende 
dag en planners die de planning van die dag bijhouden en aanpassen op basis van recente 
ontwikkelingen. 

■ Geografische positie 
Daarnaast zal er een keuze gemaakt moeten worden hoe deze planning er geografisch uit 
komt te zien. Er zal bepaald moeten worden of alle planners op één centrale plaats komen 
te zitten of dat er gebruik gemaakt moet worden van bepaalde satellietplanningen waarbij 
de planners verdeeld worden over twee of meer plaatsen. 

Fasering integratie transportstromen 
Er wordt geadviseerd om de implementatie van het nieuwe integratiemodel niet samen te laten vallen 
met de uitbreiding van het transportnetwerk. Er wordt voorgesteld, wanneer het model getest en 
gevalideerd is, het model alleen te implementeren in huidige transportstromen waarover Nabuurs de 
regie voert. Wanneer hier aanleiding toe is, kan het model aangepast worden voordat het 
transportnetwerk wordt uitgebreid. Hiermee worden de negatieve gevolgen van 
implementatieproblemen zoveel mogelijk beperkt. Door het gefaseerd invoeren van de 
transportstromen kan gekeken worden of er na toevoeging van een transportstroom nieuwe problemen 
ontstaan. Deze worden dan eerst opgelost voordat er nieuwe stromen in het netwerk opgenomen 
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worden. Voor de integratie van de verschillende transportstromen zullen de volgende activiteiten 
moeten worden verricht: 

1. Keuze opname ingaande stromen 
Om te komen tot de keuze welke ingaande transportstromen wel en welke niet in het netwerk 
van Friesland Foods worden geïntegreerd, zal er een overzicht gemaakt moeten worden van de 
transportstromen die in de huidige situatie onder de verantwoording vallen van de leverancier 
en die tegelijkertijd binnen de scope van dit project liggen. Dit zijn de ingaande stromen van 
producten die behoren tot de verpakkingsmaterialen, ingrediënten of fruitconcentraten 
waarvan de laadlocatie zich binnen Nederland, België of Duitsland bevindt. Op basis van 
onderstaande opsomming zal er een (voorlopige) keuze gemaakt moeten worden welke 
stromen op te nemen in het netwerk: 
• Mate van prijsverlaging die een leverancier wil geven wanneer transport wordt uitbesteed 

aan Friesland Foods 
• Volumes en frequenties 
• Geografische ligging laad- en loslocaties 

Met dit laatste punt wordt bedoeld dat het verstandig is om transportstromen op te nemen 
waarbij de laadlocaties op plaatsen liggen waarin het netwerk voertuigen leeg komen. In 
bijlage M is een overzicht gegeven hoe vaak binnen een week in welk postcodegebied in 
Nederland voertuigen van Nabuurs leeg zijn gekomen. 

2. Planningfasering 
Het advies is om de implementatie van het integratiemodel volgens de volgende fasering van 
samen te laten vallen: 

I. Huidige transportstromen 
II. Toevoegen uitgaande transportstromen werkmaatschappij 1 

III . Toevoegen uitgaande transportstromen werkmaatschappij 2 
lV. Toevoegen ingaande transportstromen FTL 
V. Toevoegen ingaande transportstromen LTL 

Van deze fasering zal een detailplanning gemaakt moeten worden om te zorgen dat alle 
voorbereidende activiteiten per transportstroom op tijd afgerond zijn . De onderbouwing voor 
deze fasering staat na punt 3 beschreven. 

3. Gefaseerde integratie stromen 
De werkelijke gefaseerde opname van transportstromen in het transportnetwerk van Friesland 
Foods. 

Er is gekozen om het transportnetwerk in de eerste plaats uit te breiden met de uitgaande 
transportstromen . Deze stromen zijn in de huidige situatie door Friesland Foods uitbesteed aan 
bepaalde logistieke dienstverleners. Hierdoor vindt er reeds communicatie plaats tussen Friesland 
Foods, de logistieke dienstverleners en de opslaglocaties om dit transport te coördineren . Doordat deze 
communicatielijnen reeds bestaan, zal het relatief makkelijk zijn om deze stromen op te nemen in een 
groot Friesland Foods netwerk. In het geval van de ingaande stromen vindt er nog geen communicatie 
plaats tussen de opslaglocaties en Friesland Foods voor het coördineren van het transport. Doordat 
deze communicatielijnen nog gecreëerd moeten worden, zal de integratie naar verwachting moeilijker 
zijn dan bij de uitgaande stromen. 
Het feit dat eerst de FTL stromen worden opgenomen en daarna pas de LTL transportstormen, heeft te 
maken met de complexiteit van de transportplanning. Bij FTL orders rijdt men van de laadlocatie 
direct naar de loslocatie. In het geval van L TL orders zijn de grootste besparingen te behalen door een 
verschillend aantal LTL orders op te halen alvorens naar de loslocatie te rijden . Dit achtereenvolgens 
ophalen van verschillende orders op verschillende locaties zorgt voor een complexere planning. 
Vandaar dat er geadviseerd wordt om eerst de FTL transporten in het netwerk op te nemen en daarna 
de L TL transporten . Hierbij moet wel vermeld worden dat uit onderzoek is gebleken (lnvolvation, 
2003) dat het succesvol opnemen van LTL transporten in het netwerk meer besparingen op kan 
leveren dan het opnemen van FTL transporten. 
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Er moet een detailplan voor deze fasering komen omdat het moment van integratie gecommuniceerd 
moet worden met de leveranciers. Deze partij zal hiervoor voorbereidende activiteiten moeten treffen 
binnen zijn organisatie. Daarnaast kan de leverancier te maken hebben met een opzegtermijn met zijn 
huidige logistieke dienstverlener. 

Bepalen optimale leverfrequentie 
In principe valt deze activiteit buiten de scope van het project, maar is daarentegen toch belangrijk om 
te vermelden. Wanneer tijd en capaciteit beschikbaar zijn, zal deze activiteit ook uitgevoerd moeten 
worden om nog meer voordelen uit de integratie van de transportstromen te halen. 
Uit het Involvation rapport (2003), betreffende Factory Gate Pricing, blijkt dat er niet alleen 
besparingen te behalen zijn door de transporten in een bepaald netwerk op te nemen maar door ook de 
frequenties van de transporten af te stemmen op integrale ketenkosten. Hiermee wordt bedoeld dat de 
grootte van de op te halen orders van grondstoffen moet worden bepaald door de transportkosten te 
vergelijken met de voorraad- en orderkosten. Uit het onderzoek bleek dat een optimale leverfrequentie 
leidde tot een vergroting van de gemiddelde ordergrootte wat een vermindering van het aantal 
verzendingen tot gevolg had. Door substantiële verlaging van de transport- en orderkosten tegenover 
een relatief kleine verhoging van de voorraadkosten, werd een besparing gerealiseerd van 15% op de 
ketenkosten. Dit is het gevolg van het feit dat het transport een relatief grote kostenpost is in 
vergelijking met de voorraadkosten. 
Er wordt voorgesteld om met het bepalen van de optimale leverfrequentie niet te vroeg te starten. Om 
te voorkomen dat men te snel verschillende afdelingen bij het project betrekt, zal hiermee pas 
begonnen moeten worden wanneer blijkt dat het routeplanningssysteem werkt en het succesvol bij 
Nabuurs is geïmplementeerd. 

Verandermanagement 
Volgens Ginzberg (1985) is de oorzaak van implementatiemislukkingen van bepaalde systemen, dat 
de gebruikers er ontevreden mee zijn. Het feit dat de personen, die door de implementatie verandering 
ondervinden, betrokken moeten worden bij de ontwikkeling, het idee moeten hebben dat ze inspraak 
hebben in de ontwikkeling en daarnaast het gevoel hebben dat ze er beter van worden, draagt bij aan 
het feit of ze tevreden zijn met het systeem. Om draagvlak voor de implementatie van het systeem te 
creëren is het nodig om structurele overlegbijeenkomsten te houden en voortgangsrapportages aan de 
betrokkenen te sturen. Daarnaast zullen voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten 
werkgroepen opgezet moeten worden waarin een representatieve groep van betrokkenen zitting neemt. 
Hierbij kan gedacht worden aan een financiële werkgroep voor het komen tot een tariefstructuur en 
een organisatieteam voor de inrichting van de organisatie. Tussen de werkgroepen zal een actieve 
communicatie moeten bestaan. Door deze manier van werken zal het draagvlak tussen de betrokkenen 
worden vergroot waardoor het mogelijk is de organisatie succesvol te veranderen. Het creëren en 
behouden van draagvlak voor de implementatie van het systeem en daarnaast de verandering van de 
organisaties zelf, wordt verandermanagement genoemd. 
Deze activiteit is reeds in gang is gezet, maar moet continue tot het einde van het project volgehouden 
worden. 

Evaluatie 
Om te zorgen dat de implementatie van het systeem een succes blijft, zal er ook een gedegen evaluatie 
plaats moeten vinden. Aan deze evaluatiefase zal ook aandacht besteed moeten worden om te 
voorkomen dat het planningssysteem geïmplementeerd is maar uiteindelijk niet naar behoren werkt. 
Het wegnemen van aanwezige inefficiëntie en het leren van dit project voor volgende projecten is van 
groot belang. Dit laatste van belang omdat Friesland Foods dit project als voorbeeldproject ziet om de 
inkoop binnen Friesland Foods op een strategisch hoger niveau te krijgen . Vragen als : Hebben we 
onze doelen bereikt? Wat moet nog veranderd worden? Wat is er goed en wat is er niet goed gegaan?, 
zijn belangrijk om van te leren om daarna deze leerpunten mee te nemen in volgende 
verbeteringsprojecten. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport zijn de functionele specificaties van een model beschreven dat in staat is om 
verschillende transportstromen in een dynamische omgeving te plannen en aan te sturen. Deze 
specificaties zijn beschreven in de vorm van welke activiteiten een routeplanningssysteem moet 
kunnen uitvoeren en daarnaast hoe dit systeem voor de gebruiker eruit ziet. Na deze beschrijving is het 
verschil in kaart gebracht dat bestaat tussen de functionele specificaties en de mogelijkheden van het 
routeplanningssysteem dat Nabuurs in de huidige situatie gebruikt. In dit laatste hoofdstuk zullen de 
conclusies worden beschreven die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden. Daarnaast worden in 
paragraaf 9.2 enkele aanbevelingen gedaan en worden er in paragraaf 9.3 enkele suggesties genoemd 
voor toekomstig onderzoek. 

9.1 Conclusies 

Het feit dat Friesland Foods en Nabuurs besloten hebben tot het uitvoeren van dit onderzoek, betreft 
het nastreven van financiële en maatschappelijke voordelen wanneer de verschillende Friesland Foods 
transportstromen efficiënter uitgevoerd worden door deze centraal te plannen en aan te sturen. Voor 
dit onderzoek is de volgende opdrachtformulering vastgesteld: 

"Ontwikkel het functioneel ontwerp voor een model dat een centrale planning en aansturing 
mogelijk maakt wanneer de netwerken van het ingaande, uitgaande en intratransport in Nederland, 
België en Duitsland van de ambient Business-to-Consumer en de Business-to-Business 
transportstromen van Friesland Foods worden geïntegreerd, zodanig dat de totale kosten die 
gerelateerd zijn aan deze transportstromen worden geminimaliseerd." 

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

■ 

■ 

■ 

■ 

Routeplanning in meerdere stappen 
Ten behoeve van de complexiteitreductie zal het routeplanningsvraagstuk van Friesland Foods niet 
in één keer, maar in meerdere achtereenvolgende stappen uitgevoerd moeten worden. Deze 
opdeling in stappen is ook van belang omdat wanneer de planning op een later tijdstip aangepast 
moet worden, bepaalde genomen beslissen niet meer teruggedraaid kunnen worden. Dit betekent 
dat op dat moment niet alle stappen van de routeplanning opnieuw doorlopen hoeven te worden. 
Omgang met onzekerheid door real-time dynamische benadering 
Voor het omgaan met de onzekerheid op het gebied van klantvraag, reis- en servicetijden, is een 
real-time dynamische benadering het meest geschikt. Door deze benadering is de kans dat voldaan 
kan worden aan de eisen van Friesland Foods (alle transportvragen moeten worden uitgevoerd en 
aan alle klantspecifieke venstertijden moet worden voldaan) het grootst. In deze benadering wordt 
op basis van de meest recente (real-time) gegevens over klantvraag, voertuigposities en -status, de 
reeds gemaakte planning aangepast. 
Plan alle orders in zodat problemen eerder zichtbaar worden 
Door altijd alle transportvragen binnen een planningsperiode toe te wijzen aan voertuigen, zullen 
problemen als gebrek aan capaciteit of het niet kunnen voldoen bepaalde eisen (venstertijden, 
Arbeidstijdenwet Wegvervoer) eerder zichtbaar worden . Wanneer de werkwijze gehanteerd wordt 
dat alle tweede ritten pas worden toegewezen aan voertuigen wanneer ze beschikbaar zijn 
gekomen, krijgt men pas later inzicht wanneer bovengenoemde problemen ontstaan. Hierdoor is er 
minder tijd beschikbaar voor het oplossen van het probleem, waardoor de kwaliteit van de 
oplossing vaak lager is. 
Verschil tussen functionele specificaties en huidig routeplanningssysteem 
Uit de beschreven gap-analyse tussen de functionele specificaties en het huidige 
routeplanningssysteem van Nabuurs blijkt dat het huidige systeem in staat is om ritten vanuit een 
bepaalde laadlocatie te formuleren . Het is echter niet in staat om in een vervolgstap de gecreëerde 
ritten te formuleren tot routes waarbij de ritten verschillende laadlocaties hebben . Doorrekening 

Faculteit Technologie Management - Richard van den Berg 61 



ffl nabuurs Fneslà~ èfoods 

van complete routes en daarna op basis van de meeste recente ordergegevens en voertuigposities 
de routeplanning automatisch aan te passen, is in het huidige systeem niet mogelijk. De omgang 
met het dynamische aspect vormt hierdoor een probleem. 

9.2 Aanbevelingen 

Hieronder zullen aanbevelingen worden gedaan op basis van het gehouden onderzoek. 

• Ook focus op bestaande functionaliteiten huidig routeplanningssysteem bij keuze 
modelbouw 
De bouw van het model zal bestaan uit de aanpassing een nog te bepalen bestaand 
routeplanningssysteem, waarbij er een keuze gemaakt moet worden of het huidige 
routeplanningssysteem van Nabuurs of dat een systeem van een andere softwareleverancier wordt 
aangepast. Naast het feit dat er naar het verschil tussen de in dit rapport beschreven 
functionaliteiten en de routeplanningssystemen gekeken moet worden, zullen ook de bestaande 
functionaliteiten van Nabuurs haar huidige routeplanningssysteem meegenomen moeten worden. 
Hiermee worden onder andere de koppelingen met de bestaande informatiesystemen (ERP, WMS) 
bedoeld. 

• Aanpassen klantafspraken naar aanleiding van gecreëerd netwerk 
Aangezien de uitgaande B2C transportstroom vanuit DC Ede het grootst is qua aantal ritten en er 
daarbij gewerkt wordt met een wekelijks transportschema, is het aan te bevelen om de overige 
transportstromen hier zo veel mogelijk op aan te passen. Hierdoor zullen er afspraken gemaakt 
moeten worden met de klanten en leveranciers binnen de overige transportstromen op welke dag 
of dagen in de week er voor hun leveringen mogelijk zijn. Wanneer dit mogelijk is zullen de 
transporten efficiënter uitgevoerd worden, omdat minder kilometers afgelegd hoeven te worden . 

• Voorbereiden werkwijze verandering planners 
De in dit rapport beschreven manier van routeplanning zorgt voor een wijziging in de werkwijze 
op de planningafdeling. Het maken van een complete routeplanning voor een hele dag, ondanks 
het feit dat hier wijzigingen in komen, is nieuw voor de planners. Om de planners in de toekomst 
via de nieuwe werkwijze te laten werken, zullen de planners het voordeel hiervan moeten inzien. 
Deze verandering van werkwijze zal goed voorbereid en begeleid moeten worden . 

• Uitvoeren simulaties ten behoeve van herpositioneren van voertuigen 
Er wordt aanbevolen om informatie uit vraagvoorspellingen te gebruiken voor routeplanning op 
een operationeel/tactisch niveau. Wanneer uit de vraagvoorspellingen naar producten blijkt dat 
gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld bij actieperioden van Friesland Foods producten in 
supermarkten) een bepaalde transportstroom zal toe- of afnemen, kan er gesimuleerd worden of 
tijdelijke herpositionering van voertuigen over de verschillende depots voordelen oplevert. 

9.3 Toekomstig onderzoek 

In deze laatste paragraaf worden twee suggesties genoemd waarop toekomstig onderzoek zich zou 
kunnen richten, om het centraal plannen en aansturen van verschillende transportstromen te 
verbeteren. 

• Verkleinen verschil tussen planning en werkelijkheid 
Als eerste betreft dit een onderzoek naar de mogelijkheden om een planning in een vroeg stadium 
zoveel mogelijk op de werkelijkheid te laten lijken, waardoor het aantal keer dat een routeplanning 
moet worden aangepast, wordt gereduceerd. In dit onderzoek worden alleen de real-time 
dynamische aspecten meegenomen. Toekomstig onderzoek kan staan uit het meenemen van 
tijdsafhankelijke en stochastische variabelen in het model. 

• Koppeling tussen routeplanning en DC-planning 
In dit onderzoek is de routeplanning onafhankelijk gesteld van de DC-planning. Toekomstig 
onderzoek kan erop gericht zijn om beide planningen aan elkaar te koppelen, zodat over het geheel 
de kosten worden gereduceerd. Dit is met name om de werklast over het algemeen te spreiden en 
daardoor inefficiënties zoals wachttijden te voorkomen . 
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Bijlage A Werkmaatschappijen Friesland Foods 

In deze bijlage staan korte beschrijvingen van de verschillende werkmaatschappijen binnen Friesland 
Foods (http:/ /www.frieslandfoods.com). 

Friesland Foods Western Europe 
Friesland Foods Western Europe is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie, marketing en 
verkoop van dagverse zuivelproducten, zuiveldranken, koffieverrijkers, vruchtensappen, sportdranken 
en baby- en kindervoeding in Nederland, België en Duitsland. 
Belangrijke merken: Friesche Vlag, Appelsientje, Chocomel, Coolbest, Dubelfrisss, Friso, Fristi, 

Extran, Taksi, Domo 

Friesland Foods Central Europe 
Friesland Foods Central Europe richt zich op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van 
met name dagverse zuivelproducten en dairy snacks in Hongarije, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. 
Netto omzet: 339 miljoen euro 
Aantal medewerkers: 5.256 
Aantal vestigingen: 11 (in 3 landen) 
Belangrijke merken: Milli, Pöttyös Turó Rudi, Completa, Oké! 

Friesland Foods Romania 
Friesland Foods Romania richt zich op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van met 
name dagverse zuivelproducten en dairy snacks in Roemenië. 
Belangrijke merken: Milli, Dots, Napolact 

Friesland Foods Romania 
Friesland Foods Hellas richt zich op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van 
zuivelproducten in Griekenland. Het assortiment bestaat onder meer uit baby- en kindervoeding, 
gecondenseerde melk, langhoudbare melk, chocolade melk, yoghurt en roomproducten. 
Belangrijke merken: NoyNoy, Debic, Friso 

Friesland Foods W AMCO Nigeria 
Friesland Foods WAMCO Nigeria richt zich op de productie, marketing en verkoop van 
zuivelproducten in Nigeria. Het assortiment bestaat uit gecondenseerde melk, langhoudbare melk en 
melkpoeders. 
Belangrijke merken: Peak, Three Crowns 

Friesland Foods Foremost Thailand 
Friesland Foods Foremost Thailand richt zich op de productie, marketing en verkoop van 
zuivelproducten in Thailand. Het assortiment bestaat uit gecondenseerde melk, melkpoeders, dagverse 
en langhoudbare melk, yoghurt en drinkyoghurt. 
Belangrijk merk: Foremost 

Friesland Foods Dutch Lady Vietnam 
Friesland Foods Dutch Lady Vietnam richt zich op de productie, marketing en verkoop van 
zuivelproducten in Vietnam. Het assortiment bestaat uit baby- en kindervoeding, gecondenseerde 
melk, melkpoeders, langhoudbare melk, yoghurt en drinkyoghurt. 
Belangrijke merken: Dutch Lady, Friso 
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Friesland Foods Dutch Lady Malaysia richt zich op de productie, marketing en verkoop van 
zuivelproducten in Maleisië. Het assortiment bestaat uit baby- en kindervoeding, gecondenseerde 
melk, melkpoeders, langhoudbare melk en drinkyoghurt. 
Belangrijke merken: Dutch Lady, Friso 

Friesland Foods Frisian Flag lndonesia 
Friesland Foods Frisian Flag Indonesia richt zich op de productie, marketing, verkoop en distributie 
van zuivelproducten in de archipel die 7.000 eilanden omvat. Het assortiment bestaat uit baby- en 
kindervoeding, gecondenseerde melk, melkpoeder en langhoudbare melk. 
Belangrijk merk: Frisian Flag (Susu Bendera) 

Friesland Foods Consumer Products 
Friesland Foods Consumer Products ontwikkelt, produceert en verkoopt vooral langhoudbare 
zuivelproducten in een geselecteerd aantal markten in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Het 
assortiment bestaat onder andere uit gecondenseerde melk, langhoudbare melk, koffieverrijkers, 
melkpoeders en baby- en kindervoeding, 
Belangrijke merken: Dutch Lady/Bella Holandesa, Completa, Rainbow, Peak, Bonnet, Friso 

Friesland Foods Cheese 
Friesland Foods Cheese richt zich op de ontwikkeling, productie, veredeling, marketing en verkoop 
van een breed assortiment traditionele Nederlandse kazen zoals Gouda en Edam en speciaalkazen 
onder het merk Frico. 
Belangrijke merken: Frico, Frico Slankie, Frico Halfvoller, Frico Cheez'it, Frico Cantenaar, Frico 

Kemhem, Royal Hollandia 

Friesland Foods Domo 
Friesland Foods Domo ontwikkelt, produceert en vermarkt hoogwaardige ingrediënten en 
halffabrikaten op basis van wei. Het assortiment bestaat onder andere uit diverse soorten lactoses 
(melksuikers), eiwitrijke weiderivaten, (diep)ontzoute weiproducten, wei-eiwitconcentraten en 
biofunctionele ingrediënten. Al deze ingrediënten worden wereldwijd geleverd aan de 
voedingsmiddelen-, kindervoeding-, nutritionele en farmaceutische industrie. 
Belangrijk merk: DOMO 

Friesland Foods Kievit 
Friesland Foods Kievit ontwikkelt, produceert en vermarkt ingrediënten voor de 
voedingsmiddelenindustrie als geëncapsuleerde oliën en vetten in poedervorm, essentiële vetzuren in 
poedervorm, creamers, gedroogd melkschuim, ingrediënten voor kindervoeding, chocoladepoeders en 
gekarameliseerde melkpoeders (Dulce de Leche). 
Belangrijk merk: Kievit 

Friesland Foods Botter 
Friesland Foods Butter verwerkt binnen het concern de seizoensmatig fluctuerende hoeveelheden melk 
en room, die niet door andere werkmaatschappijen van Friesland Foods worden aangewend, tegen zo 
laag mogelijke kosten tot melkpoeders, boter en boterolie. Boter(olie) wordt zowel in klein- als 
grootverpakking verkocht. Melkpoeders worden wereldwijd vermarkt door een derde partij 
Belangrijke merken: Congress, Frico 

Friesland Foods Professional 
Friesland Foods Professional richt zich op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van een 
assortiment zuivelproducten met toegevoegde waarde voor de professionele en foodservicemarkten 
zoals bakkerijen, fastfoodketens, horeca en cateringbedrijven. Het assortiment bestaat uit 
roomproducten, boterspecialiteiten, vullingen & deserts en ijs- & milkshakemixen. 
Belangrijke merken: Debic, Hollandia, Friso 
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Bijlage B Samenvatting functionele specificaties 

In deze bijlage staat een samenvatting beschreven van de functionele specificaties van het 
routeplanningssysteem dat in staat is om de verschillende transportstromen van Friesland Foods 
centraal te plannen en aan te sturen in een dynamische omgeving. 

Randvoorwaarden 
■ Er mogen geen transportvragen geweigerd worden 
■ Aan alle klanteisen moet worden voldaan 
■ Er mag niet méér informatie van klanten worden gevraagd dan in de huidige situatie het geval 

IS. 

Model 
De routeplanning wordt opgesplitst in twee bouwstenen. In de eerste bouwsteen worden de LTL 
orders per laadlocatie gecombineerd tot FTL ritten. Dit probleem bestaat uit het oplossen van een 
Single-Depot Heterogeneous Multi-Vehicle Routing Problem with Time Windows and Driver 's Work 
Rule Constraints. 
In de tweede bouwsteen worden de FTL ritten gecombineerd tot routes en toegewezen aan voertuigen 
en chauffeurs. Dit probleem bestaat uit het oplossen van een Dynamic Heterogeneous Multi-Vehicle 
Multi-Depot Pickup and Delivery Problem with Time Windows and Driver 's Work Rule Constraints. 

Per route wordt er maar één rit vrijgegeven. Alleen de eerste rit die een voertuig moet rijden, wordt 
aan de chauffeur doorgegeven. Op het moment dat de chauffeur aan het einde is gekomen van zijn 
huidige rit, wordt de volgende rit aan hem vrijgegeven. 

Aanpassen routeplanning 
Een aanpassing van de huidige routeplanning bestaat uit het opnieuw uitvoeren van de tweede 
bouwsteen, waarbij de uitkomst van de eerste bouwsteen onveranderd blijft. De routeplanning zal 
worden aangepast op de volgende twee momenten: 

1. Bij binnenkomst van nieuwe orders 
2. Wanneer een route niet aan de gestelde randvoorwaarden kan voldoen door opgelopen 

vertragingen. 

De voortgang van de route wordt bewaakt doordat wanneer een voertuig aankomt of vertrekt van een 
bepaalde locatie, op basis van dit werkelijke aankomst- of vertrektijdstip doorgerekend wordt wat de 
nieuwe aankomst- en vertrektijdstippen zijn van de locaties die in de route nog bezocht moeten 
worden. Na deze doorrekening blijkt of de resterende route nog voldoet aan twee harde 
randvoorwaarden: tijdvensters op de locaties en de maximale rijtijd per route. 
Bij het aanpassen van de routeplanning mogen er geen veranderingen meer plaatsvinden aan de reeds 
volbrachte rit(ten) en de huidige rit van elk voertuig. Alleen de nieuwe orders en de geplande ritten 
worden herpland wanneer de huidige routeplanning wordt aangepast. Op basis van de meest recente 
gegevens over voertuigposities wordt het tijdstip en de locatie bepaald wanneer de voertuigen hun 
huidige rit zullen afronden. Op dat punt worden zij beschikbaar om een volgende rit uit te voeren . Dit 
is het nieuwe vertrekpunt- en tijdstip van de voertuigen wanneer de routeplanning wordt aangepast. 
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Extra functionaliteiten 
Naast bovenstaande beschrijving moet het model aan de volgende functionaliteiten voldoen: 

• Omgang met verschillende afmetingen pallets 
• Retourstroom goederen 
• Planning over meerdere dagen 
• Inspelen op DC-restricties (laad- en loslocaties) 
■ Handmatig door planner veranderen van duur, begin- en eindtijdstip activiteit 
• Invoeren dummyorders 
• Accepteren van het niet kunnen voldoen aan restricties 
• Toleranties op venstertijden 
• Bepalen van de oplossing voortijdig stoppen 

Grafische gebruikersinterface 
Het routeplanningssysteem moet minimaal de volgende vensters bevatten: 

• Digitale kaart 
• Ordervenster 
• Voertuigoverzicht 
■ Planbord 

In het planbord staat langs een tijdlijn per voertuig de volgorde van de geplande act1v1te1ten 
weergegeven. De voortgang van de route wordt door de planner gevolgd doordat de geplande 
transportactiviteiten worden vergeleken met de huidige tijd. 
Het maken of aanpassen van de routeplanning moet zowel automatisch als handmatig kunnen 
gebeuren. Deze handmatige handelingen moeten kunnen plaatsvinden door middel van het 'drag-and
drop' principe tussen en binnen bovengenoemde vensters. 
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Bijlage C Toelichting op procesanalyse 

In deze bijlage zal een gedetailleerdere beschrijving worden gegeven van enkele karakteristieken 
beschreven in hoofdstuk 3. Dit betreft de karakteristieken ' Aard van de vraag' , 'Informatie over de 
vraag' en 'Wagenpark' die respectievelijk in paragraaf C. 1, C.2 en C.3 worden beschreven. In 
paragraaf C.4 zal dieper ingaan op de bedrijfsprocessen per transportstroom. 

C.1 Aard van de vraag 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de aard van de vraag per transportstroom. Hierin 
wordt een uitgebreid overzicht gegeven uit welke type goederen deze transportstromen bestaan en 
daarnaast in de grootte van de vraag in termen van volume en aantal transporten of orders per dag. 

Ingaand transport (betreffende productielocatie Friesland Foods Nijkerk) 
Goederen: verpakkingsmaterialen, ingrediënten en fruitconcentraten van de leverancier 
Ladingdragers: pallets en tanks 
Volume: zowel LTL als FTL 
Retourstroom: europallets en tanks door middel van omruiling bij levering 
Laadlocaties: diverse 
Aantal ritten: gemiddeld 5 per dag 

Intratransport B2C 
Goederen: verschillende typen goederen die vervoerd moeten worden tussen productielocaties en 

opslaglocaties, zoals eindproducten voor de consumentenmarkt en vervoer leeg 
emballage (lege flessen in kratten) en lege pallets. 

Ladingdragers: europallet ( 120 x 80 cm) 
blokpallet ( 120 x 110 cm) 
tanks 

Volume: altijd FTL 
Retourstroom: geen (directe) retourstroom goederen 
Laadlocaties: diverse, waaronder Ede, Katwijk, Bornem, Leeuwarden, Kalkar (D) 
Aantal ritten: gemiddeld 40 per dag 

Uitgaand B2C transport 
Goederen: ongekoelde zuivelproducten in fles- , pak- of potverpakking 

gekoelde en ongekoelde sappen in pakken 
Ladingdragers: europallet (120 x 80 cm) 

blokpallet (120 x 110 cm) 
emballage; de opslag en transport van producten in flessen vindt plaats in kratten die 
op de pal Iets worden gezet. 

Volume: zowel LTL als FTL 
Retourstroom: alle geleverde pallets en emballage moeten terugkeren bij Friesland Foods. Over het 

algemeen worden de geleverde pallets en emballage bij aflevering omgeruild. 
Uitzonderingen hierop betreffen de transporten naar grote klanten zoals Albert Hein, 
Jumbo en Schuitema. Hierbij wordt het retourgoed als FTL vervoerd naar Friesland 
Foods. 

Laadlocaties: Ede en Katwijk; distributie in Nederland 
Bornem; distributie in België. 

Aantal ritten: gemiddeld 90 per dag (ong. 295 orders) 
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Uitgaand B2B transport 
Goederen: droge zuivelproducten in poedervorm, verpakt in zakgoed of 'bigbags' . Het zakgoed 

bestaat uit zakken van 5 tot 25 kilogram, waarvan er tientallen opgestapeld worden op 
een pallet. Een ' big bag' bestaat uit een grote zak tot 1000 kilogram waarvan er één op 
een pallet wordt gezet. 

Ladingdragers: europallet (120 x 80 cm) 
blokpallet (120 x 110 cm) 
uitzondering pallet (120 x 120 cm) 
uitzondering pallet ( 11 0 x 13 5 cm) 
uitzondering pallet (110 x 150 cm) 
Naast deze verschillende soorten pallet is er hierbij sprake van 'overhang' . Dit 
betekent dat de verpakking regelmatig breder is dan de pallet waar het op geplaatst is. 

Volume: zowel LTL (60%) als FTL (40%) 
Retourstroom: alleen de europallets komen door middel van omruiling bij de klant terug bij Friesland 

Foods. Dit is alleen het geval bij klanten in Duitsland. De geleverde pallets bij klanten 
in Nederland behoren na aflevering van de goederen tot het bezit van de klant. 

Laad/ocaties: Veendam, Leeuwarden, Bedum, Beilen, Borculo, Meppel, Hoogeveen 
Aantal orders: ± gemiddeld 20 per dag 

C.2 Informatie over de vraag 

Deze paragraaf bevat per transportstroom een gedetailleerde beschrijving wanneer de 
transportinformatie bekend wordt. 

Ingaand transport (betreffende productielocatie Friesland Foods Nijkerk) 
Friesland Foods Nijkerk maakt een voorspelling van de vraag 26 weken vooruit, waarbij er gebruik 
wordt gemaakt van het rollende horizon principe. Naarmate de tijd verstrijkt wordt er steeds meer 
informatie over de verwachte klantvraag bekend. Zo zijn de acties die in de winkels gedaan worden 
met Friesland Foods producten twee tot acht weken voor het moment van produceren bij Friesland 
Foods bekend. Deze vraagvoorspelling wordt vertaald in een productieplan. Vanuit de 
vraagvoorspelling en het productieplan, wordt duidelijk wanneer welke grondstoffen in welke 
hoeveelheden aanwezig moet zijn. Vanuit deze informatie, tezamen met de huidige voorraadstanden 
en de levertijden die gelden bij de verschillende producten, worden de producten besteld bij de 
leverancier. 
In onderstaand figuur staat aangeven op welk moment in de tijd welk percentage van het totale 
transport van grondstoffen naar het grondstoffenmagazijn in Nijkerk bekend is. Dit is gedaan door 
middel van het analyseren van de levertijd en het aantal leveringen per jaar per leverancier. 
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Figuur C. I Overzicht cumulatief percentage volume ingaand transport op welke termijn bekend in de tijd 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat een klein gedeelte van het totale transportvolume al een aantal 
weken voor het transport bekend is. Dit zijn de producten met een lange levertijd. Daarnaast wordt 
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veruit het grootste gedeelte van het transportvolume één week voordat het transport plaatsvindt 
bekend. 

In tra transport 
Zoals eerder aangegeven, betreft dit altijd vrachten die FTL zijn . Dit transport betreft het vervoeren 
van eindproducten of emballage tussen productie- en opslaglocaties of tussen opslaglocaties onderling. 
Daarnaast betreft dit transport het vervoer van lege emballage of pallets die middels volle vrachten 
opgehaald worden bij een klant om afgeleverd te worden bij een productielocatie. Ook behoort het 
vervoer van grondstoffen van leveranciers die Nabuurs op dit moment al vervoert naar de 
productielocaties van Friesland Foods tot het intratransport. 
Net zo gevarieerd als de typen transporten die tot deze stroom behoren, zijn ook de tijdstippen waarop 
deze transporten bekend worden. Het goederenvervoer van externe leveranciers naar productielocaties 
zijn voor een klein gedeelte drie tot zeven dagen van tevoren bekend. Het grootste gedeelte van het 
intratransport wordt echter pas één dag van tevoren bekend gemaakt (tussen 14:00 uur en 17:00 uur). 
Dit betreft het transport tussen de productie- en opslaglocaties, tussen de opslaglocaties onderling en 
de FTL retourstromen. 

Uitgaand B2C transport 
De orders betreffende het uitgaande transport richting de consumentenmarkt komen een relatief korte 
periode voordat het transport plaatsvindt binnen bij Friesland Foods. In onderstaande figuur staat 
aangeven op welk moment in de tijd welk percentage van het totale transport van 
consumentenproducten naar de klant bekend is, waarbij dag 3 staat voor de dag waarop het transport 
plaats vindt. 

Figuur C. 2 
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Uit de figuur blijkt dat circa 30% van het totale transportvolume, aan het einde van dag 1 bekend is. 
Dit betreft het transport dat vanuit DC Katwijk en Bornem getransporteerd wordt. Het grootste 
gedeelte van de orders komt rond 11 :00 uur op dag 2 binnen. Dit betreffen de orders die vanuit DC 
Ede uitgeleverd worden . De resterende kleine 20% van het volume komt pas op de dag van het 
transport binnen en moeten dezelfde dag nog uitgeleverd worden. Hierbij is het van belang te melden 
dat dit laatste volume alleen FTL' s betreft die geleverd worden aan DC's van grote supermarktketens. 
Alleen bij het transport vanuit DC Ede wordt er gewerkt met een vast wekelijks transportschema. In 
dit schema staat aangegeven op welke dagen in de week in welke gebieden in Nederland leveringen 
plaatsvinden. De mogelijke leverdagen van de klanten worden vastgesteld aan de hand van zijn 
geografische ligging en dit wekelijks schema. Dit schema is weergegeven in bijlage D. 
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Hetgeen wat eerder bekend is over deze transportstromen en wat een grote invloed heeft, is informatie 
betreffende de weken dat er actieperioden zijn met Friesland Foods producten. Tijdens dergelijke 
actieperioden kan het aantal ritten met 30% stijgen tot 130 ritten per dag. 

Uitgaand B2B transport 
Bij zowel Friesland Foods Domo als Kievit is het grootste gedeelte van de orders één week of nog 
langer van tevoren bekend. 
Bij Friesland Foods Kievit betreft dit ongeveer 80%. Elke donderdag wordt daar de aanwezige 
transportinformatie doorgestuurd naar hun logistieke dienstverlener. Na deze datum komt nog 
ongeveer 20% van het totaal aan orders erbij dat de volgende week vervoerd moet worden. Een 
gedeelte van deze orders bestaat namelijk uit Just-in-Time (JIT) leveringen. Ook komt het voor dat in 
de tussentijd de grootte van de orders nog gewijzigd wordt of dat de atleverdatum wordt verplaatst. 
Informatie over de mate van deze wijzingen is niet beschikbaar. 
Door Friesland Foods Domo wordt de transportinformatie ongeveer een week, maar minimaal 3 dagen 
voordat het transport plaatsvindt doorgestuurd naar de logistieke dienstverlener. Hierbij is het streven 
om een week voordat er op een bepaalde plaats geladen moet worden, deze informatie kenbaar te 
maken aan de logistieke dienstverlener en de laadlocatie. 

C.3 Wagenpark 

In de huidige situatie wordt er gebruik gemaakt van drie verschillende typen voertuigen die hieronder 
worden toegelicht. 

• Trekker-oplegger 
Hierbij bestaat de laadruimte uit één geheel en is 2,5 meter breed en 13,6 meter lang. De 
beschikbare laadruimte is daardoor gelimiteerd tot 26 palletplaatsen, uitgaande van de 
palletmaten 120 x 100 cm. Net als elk voertuig heeft ook de trekker-oplegger een maximum 
laadvermogen en volume. Aan de achterkant van de oplegger bevindt zich een laad- en losklep 
of openslaande deuren. De zijkanten van de oplegger worden afgesloten door een 
verschuifbaar zeil. Het voordeel van dit verschuifbaar zeil is dat laden en lossen via de 
zijkanten mogelijk is. Door het flexibele zeil is het mogelijk om pallets te vervoeren waarvan 
de goederen breder dan de pallet zijn. Hiervan is sprake bij 'overhang'. 

• Koel trekker-oplegger 
Qua beschikbare laadruimte, laadvermogen en volume geldt hetzelfde als de trekker-oplegger 
Daarnaast heeft dit voertuig aan de achterkant een laad- en losklep. In de laadruimte van dit 
type voertuig bevindt zich een koelinstallatie die de temperatuur in de laadruimte op een 
bepaald niveau kan brengen en houden. Vanwege de klimaatbeheersing, bestaan de zijkanten 
van de oplegger bij dit type voertuig niet uit zeil, maar uit een vaste geïsoleerde wand. 
Hierdoor is het laden en lossen van vracht alleen mogelijk via de achterkant van de oplegger 
en niet via de zijkanten. 

• Combinatievoertuig 
Bij dit type voertuig is de laadruimte verdeeld over twee delen: een deel dat vast zit aan de 
cabine van het voertuig en het andere deel in de vorm van een aanhanger. Afhankelijk van het 
type vrachtwagen en aanhanger beschikt een combinatievoertuig over 28 tot 30 palletplaatsen 
met de hiervoor genoemde palletmaten. Daarnaast heeft ook dit voertuig te maken met een 
maximum laadvermogen en volume. De zijkant van de laadruimte bestaat net als bij de 
trekker-oplegger uit verschuifbaal zeil, waardoor laden en lossen via de zijkanten mogelijk is. 
Alleen aan de achterkant van het laadruimtedeel dat aan de cabine vastzit, kan zich een laad
en losklep bevinden. Aan de achterkant van de aanhanger wordt afgesloten met deuren. 

Hieronder zal per transportstroom aangegeven worden welke typen voertuigen gebruikt worden. 
Hierbij is het ingaande transport buiten beschouwing gelaten omdat dit transport nog onder de 
verantwoording van de leverancier valt en daar geen specifieke gegevens van bekend zijn. Daarnaast 
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is het intratransport en het uitgaande B2C transport samengevoegd omdat dit door Nabuurs 
gecombineerd wordt gepland en uitgevoerd en daardoor van hetzelfde materieel gebruik wordt 
gemaakt. 

Intratransport & uitgaand B2C transport 
Binnen deze stromen worden er van alle bovengenoemde type voertuigen gebruik gemaakt. Speciaal 
voor het vervoer van de Coolbest producten, die vanuit DC Ede worden getransporteerd, heeft 
Nabuurs een aantal koel trekker-opleggers ter beschikking. Daarnaast beschikt Nabuurs over een 
beperkt aantal combinatievoertuigen. Het overgrote deel van het wagenpark dat door Nabuurs wordt 
ingezet voor Friesland Foods bestaat uit trekker-opleggers. 

Alle voertuigen hebben een vaste standplaats. Dit is de plaats waar ze over het algemeen 's ochtends 
van vertrekken en 's avonds weer terugkeren. De plaats waar deze voertuigen gestationeerd zijn, zijn 
de laadlocaties voor het uitgaande B2C transport: DC Ede, Katwijk en Bornem. Van het totale 
wagenpark zijn alle koelvoertuigen in Ede gestationeerd. Daarnaast beschikken alle DC's over enkele 
combinatievoertuigen. 

Naast het feit dat Nabuurs de transportplanning verzorgt voor deze transportstromen, voert het bedrijf 
met eigen personeel en eigen vrachtwagens een deel van de totale transportvraag uit. In totaal heeft de 
planningsafdeling, die zich bezig houdt met de Friesland Foods stromen voor de Nederlandse 
consumentenmarkt, de beschikking over 64 vaste voertuigen. Hiervan zijn er 30 eigendom van 
Nabuurs en de resterende 34 behoren tot externe transportbedrijven die vast worden ingezet, de 
zogenaamde charters. Bij deze charters heeft Nabuurs de intentie uitgesproken dat hun voertuigen 
dagelijks ingepland worden. Wanneer de aantallen voertuigen onderverdeeld worden naar de drie 
standplaatsen en eigenaars, geldt het volgende overzicht: 

~b/Cl a e oertwf!:Ver e lnf! a uurs over stan tp, aatsen en eigenaars V: d /" N b d l 
Standplaats # vrachtwa2ens Nabuurs # vrachtwa2ens charters Totaal 
DCEde 18 25 43 
DC Katwijk 4 9 13 
DC Bornem 8 0 8 
Totaal 30 34 64 

Wanneer echter met deze 64 voertuigen niet aan de totale transportvraag voldaan kan worden, worden 
in eerste instantie naar meer beschikbare voertuigen gezocht binnen de Nabuurs organisatie of de 
eerder genoemde charters. Wanneer dit ook niet toereikend blijkt te zijn, worden voertuigen van 
andere externe transportbedrijven ingehuurd. 

Uitgaand B2B transport 
Dit type transport wordt door Otten volledig uitgevoerd met trekker-opleggers, welke gestationeerd 
zijn in Hoogeveen. Hierbij is het van belang dat de voertuigen een flexibele zijkant hebben, om met de 
veel voorkomende overhang binnen deze transportstroom om te gaan. Daarnaast vindt het lossen van 
de goederen in deze transportstroom voornamelijk via de zijkanten plaats. 
Precieze aantallen voertuigen die door Otten worden ingezet voor het vervoer van Friesland Foods zijn 
niet bekend, alleen uit de historische ritgegevens blijkt dat dit meerdere voertuigen zijn. Daarnaast is 
eveneens niet bekend of Otten het transport volledig uitvoert met eigen voertuigen of dat er 
(regelmatig) gebruik wordt gemaakt van charters. 
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C.4 Beschrijving bedrijfsprocessen 

Ingaand transport (betreffende productielocatie Friesland Foods Nijkerk) 

-~ 
FneslandFoods 

Een schematische weergave van de activiteiten rondom de grondstoffenontvangst en -uitgifte van 
Friesland Foods is weergegeven in figuur C.3. ,---------
1 

1 

Vraagvoorspelling ~ Productieplan f--. Behoefteplan 
grondstoffen 

_. Bestelplanning :-. Plaatsen order bij 
leverancier 

Figuur C.3 Bedrijfsactiviteiten ingaande transportstroom Friesland Foods Nijkerk 

~ 
Levering 

grondstoffen 

~ 
1 

1 

Er wordt voor de komende 26 weken een vraagvoorspelling gemaakt. Hieraan vinden, zoals eerder 
aangegeven, naarmate de tijd verstrijkt, aanpassingen plaats omdat er steeds meer informatie 
beschikbaar komt. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de artikelen die tijdens een bepaalde periode 
in de actie zijn. Deze informatie is twee tot acht weken voordat de productie plaatsvindt bekend. 
Vanuit de vraagvoorspelling wordt twee weken van tevoren een productieplan opgesteld. Het vaste 
productieschema, waarmee in de productielocatie wordt gewerkt, vormt naast de vraagvoorspelling 
een belangrijke input voor dit productieplan. Dit productieschema is een wekelijks overeengekomen 
productieplan waarin staat aangegeven welke producten op welke dagen geproduceerd worden en in 
welke volgorde. Vanuit de vraagplanning wordt bepaald hoeveel producten er dagelijks geproduceerd 
gaan worden . Met behulp van de Bill of Materials (BOM) wordt vanuit de vraagplanning en het 
productieplan bepaald wat de benodigde hoeveelheden grondstoffen per week en per dag zijn, het 
zogeheten ' behoefteplan grondstoffen ' . Wanneer duidelijk is geworden welke grondstoffen op welke 
dagen en in welke hoeveelheden nodig zijn, wordt aan de hand van onder andere de levertijden die 
verbonden zijn aan de producten een bestelplanning gemaakt. In deze bestelplanning staat wanneer 
welke hoeveelheden grondstoffen besteld moeten worden bij de leverancier. Vanuit deze 
bestelplanning worden de grondstoffen op de juiste dag besteld door middel van het plaatsen van 
afroeporders. Op dat moment wordt aan de leverancier bekend gemaakt welke producten in welke 
hoeveelheden op welke dag geleverd moet worden, waarna uiteindelijk de producten afgeleverd 
worden bij Friesland Foods productielocatie. 

Intratransport en uitgaand B2C transport 
Hieronder staat een uitgebreide beschrijving hoe het uitgaande B2C en het intratransport wordt 
gepland en uitgevoerd. 

Transportplanning 
De planning en aansturing van het transport vanuit de verschillende distributiecentra vindt op dit 
moment gescheiden plaats. In de huidige situatie werkt Nabuurs met drie verschillende planningen, 
een planning voor Ede, Katwijk en Bornem. Hieronder zal een beschrijving worden gegeven van de 
activiteiten rondom het inplannen en uitvoeren van het intratransport en uitgaande B2C transport 
vanuit de Ede planning. Deze planning is namelijk het meest complex omdat hierbij de volumes en 
daardoor de benodigde voertuigen het grootst zijn . Daarnaast wordt ook in deze planning een groot 
gedeelte van het intratransport verwerkt. Hierdoor lijkt deze planning het meest op de centrale 
planning zoals men deze voor ogen heeft met het uitvoeren van dit onderzoek. De bedrijfsprocessen 
rond de planning van Katwijk en Bornem komen dan voor het grootste gedeelte overeen met Ede, 
maar zijn door de kleine volumes minder complex. 
De bedrijfsprocessen omtrent de planning van DC Ede staat als IDEF-schema weergeven in figuur 
C.4. 
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Voor de uitgaande transportstroom komt de vraag van de klant op dag 1 binnen bij de afdeling 
Customer Care van Friesland Foods. Daar wordt een beschikbaarheidstoets uitgevoerd en wordt, waar 
nodig, de grootte van de orders aangepast zodat aan de totale ordervraag voldaan kan worden. De 
orders worden ingevoerd in het Warehouse Management System (WMS) Drilog van DC Ede. Vanuit 
dit systeem krijgt de planningsafdeling op dag 2 tussen 10:30 uur en 11 :00 uur de orders binnen die de 
volgende dag geleverd moeten worden. Bij het importeren van deze data worden de klantenorders in 
één keer geïmplementeerd in het routeplanningssysteem, waarna men begint met het plannen van 
transport. 
In eerste instantie bestaat het plannen uit het toekennen van ritnummers aan de verschillende 
klantenorders. De orders met hetzelfde ritnummer worden gezamenlijk geladen en getransporteerd en 
vormen samen een rit. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare typen en aantallen 
voertuigen. Van alle klantorders worden in eerste instantie aan alle orders die de grootte hebben van 
een FTL een ritnummer toegekend . Daarna wordt handmatig bepaald welke klantenorders 
gecombineerd worden tot één rit die gezamenlijk een FTL vormen. Aan deze orders wordt hetzelfde 
ritnummer toegekend. Hierbij wordt ook bepaald in welke volgorde de orders worden uitgeleverd. Dit 
combineren van orders tot ritten gebeurt op basis van de postcode van de laadadressen. Hierdoor wordt 
getracht die klantorders te combineren waarvan de afleveradressen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, 
totdat de laadruimte van de vrachtwagen vol is en de totale afstand die moet worden afgelegd om alle 
adressen te beleveren zo klein mogelijk is. Wanneer aan elke klantorder een ritnummer is toegekend, 
is duidelijk welke orders gezamenlijk getransporteerd worden en in welke volgorde per rit de orders 
uitgeleverd worden. Om het orderpicken en het klaarzetten van de vracht mogelijk te maken, zal deze 
informatie ingevoerd moeten worden in het WMS. 
Dit houdt in dat in het WMS-systeem handmatig de ritnummers worden aangemaakt en aangegeven 
wordt welke klantorders tot een bepaalde rit horen en in welke volgorde deze geleverd moeten 
worden . Na het invoeren van deze gegevens in Drilog wordt binnen elk ritnummer aan elke pallet een 
specifieke plaats toegewezen in de laadruimte van het voertuig. Dit wordt laadvaktoekenning 
genoemd. Deze laadvaktoekenning is van belang om te zorgen dat alle orders in de juiste volgorde in 
de laadruimte staan zodat het lossen zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Als laatste wordt in het 
systeem aangegeven naar verwachting in welke volgorde de ritten geladen zullen worden, zodat men 
in het DC weet welke ritnummers als eerste klaargezet moeten worden. Op basis van deze informatie 
wordt er met het orderpickproces begonnen. 
Zoals aangegeven in paragraaf C.2 is een gedeelte van de FTL intraorders al een aantal dagen eerder 
binnengekomen, maar wordt het grootste gedeelte pas op dag 2 bekend. Op deze dag wordt aan elke 
intraorder een ritnummer toegewezen. 
Pas aan het einde van de middag van dag 2, wanneer in principe alle uitgaande en intraritten voor de 
volgende dag bekend zijn, wordt bepaald welk specifiek voertuig en chauffeur een rit gaat uitvoeren. 
Hierbij worden de chauffeurs aan één ritnummer gekoppeld. Het toewijzen van chauffeurs aan een 
volgende rit vindt plaats op de dag van het transport. Wanneer een chauffeur gelost heeft op zijn 
laatste adres, geeft hij dit door aan de planning. Op dat moment wordt er gekeken welke rit hij op dat 
moment het beste kan gaan uitvoeren. 

Uitvoering transport 
Het laden vindt plaats in de middag één dag voordat het transport plaatsvindt en daarnaast in de 
ochtend op de dag van het transport. Het transport van de distributiestroom vindt plaats op dag 3. 
Tussen de 30% en de 40% van alle uitgaande ritten vindt het laden van de voertuigen een dag voor het 
transport plaats. Dit wordt voorladen genoemd en is bedoeld voor de ritten die ' s ochtends vroeg 
plaatsvinden. 
Tijdens het transport staat de planningsafdeling in verbinding met de boordcomputers in de 
voertuigen. Hierbij wordt er gewerkt met de Real-time Planning applicatie. Dit houdt in dat de 
planningsafdeling automatisch de voortgang van de voertuigen volgt. De chauffeur geeft in de 
boordcomputer in wanneer hij aangekomen is op een bepaalde locatie en wanneer hij vertrekt van een 
bepaalde locatie. Deze informatie wordt automatisch doorgezonden naar het planningssysteem op de 
planningsafdeling. In het planningssysteem is de gehele rit doorgerekend, waarbij bepaald is hoe laat 
het voertuig aan moet komen bij, en vertrekken van, zijn loslocaties. Op basis van de werkelijke 
aankomst- en vertrektijdstippen worden in het planningsysteem de toekomstige aankomst- en 
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vertrektijdstippen aangepast. Op deze manier hebben de planners inzicht in het tijdstip dat een 
voertuig een rit heeft uitgevoerd en in staat is om een nieuwe rit uit te voeren . Zoals gezegd wordt aan 
het einde van een rit informatie over een volgende rit doorgegeven aan de chauffeur. Dit gebeurt door 
middel van het verzenden van de ritinformatie naar de boordcomputer van het voertuig. 

Uitgaand B2B transport 
Een schematische werkwijze van de activiteiten rondom de uitgaande transportstroom van Friesland 
Foods Domo en Kievit is vereenvoudigd weergegeven in figuur C.5. Dit betreft voornamelijk de 
activiteiten die binnen de Friesland Foods organisatie worden gedaan. 

'-~--~~~~~- ~ ~--------- - -
! V,aagvoo,spelling Productieplan ::!~~~~ ~ Uitvoeren Doorsturen order 

Binnenkomst Aanmaken __, l aden / transport / 
➔ beschikbaarheids f+ .. naar laadlocatie 

order 
toets 

leveringsorder 
en transporteur 

lossen 

L~--- -L-~--~ 1----------- ~ 
Figuur C. 5 Schematische werkwijze bedrijfsactiviteiten uitgaand B2B transport 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering wordt er binnen de productielocaties gewerkt met een 
voorspelling van de vraag en wordt er een productieplan opgesteld, waarna de producten worden 
geproduceerd. 

Friesland Foods Domo en Kievit te maken met een grote variabiliteit in de tijdstippen wanneer een 
klantenorder binnenkomt voor de dag dat het transport moet plaatsvinden. Bij zowel Friesland Foods 
Domo als Kievit is het grootste gedeelte één week of nog langer van tevoren bekend. Na binnenkomst 
van de order wordt er een beschikbaarheidstoets uitgevoerd waarbij er op basis van de huidige 
voorraadhoogten bepaald wordt of aan de klantvraag voldaan kan worden. Mocht uit deze toets blijken 
dat dit om welke reden dan ook niet het geval is, wordt in samenspraak met de klant de order dusdanig 
aangepast dat Friesland Foods hier wel aan kan voldoen . 
Wanneer aan de klantvraag kan worden voldaan, wordt in het systeem de werkelijke levering 
aangemaakt. Informatie over de lading van het transport, leverdatum en venstertijd van de klant wordt 
daarna doorgestuurd naar de laadlocatie en de logistieke dienstverlener. Op basis van deze informatie 
is binnen de laadlocatie bekend wanneer welke orders gepiekt en klaargezet moeten worden voor het 
transport. 
Daarnaast geldt dat de logistieke dienstverlener een dag voor de laaddatum contact op moet nemen 
met de laadlocatie om samen een laadtijd af te spreken. Hierdoor wordt voorkomen dat de logistieke 
dienstverlener het transport vergeet en daarnaast worden de momenten van laden verspreid over de 
dag waardoor wachttijden en piekbelasting bij de laadlocaties voor een groot deel worden voorkomen. 
Over het algemeen worden de voertuigen één werkdag voor het transport geladen, waar op de dag 
daarna de aflevering van de goederen bij de klant plaats vindt. Meer en minder dagen van tevoren 
laden komt ook voor. Orders die twee of drie werkdagen van tevoren worden geladen, betreffen 
voornamelijk orders waarbij de klantlocatie op dusdanig grote afstand van de laadlocatie ligt dat voor 
het transport meer dan één dag benodigd is. 

Bij de uitgaande B2B transportstroom is over het algemeen alleen de leverdatum van belang en niet 
het precieze atlevertijdstip. Het enige dat hierbij een rol speelt zijn de openingstijden van de locaties 
waar de producten afgeleverd moeten worden. Een uitzondering hierop vormen orders van enkele 
zogenoemde JIT klanten. Hierbij moeten de goederen voor een bepaalde tijd op de dag gelost worden. 
De klantspecifieke venstertijden worden, zoals gezegd, van tevoren kenbaar gemaakt aan de 
transporteur. 

Uit deze beschrijvingen van de bedrijfsprocessen kan geconcludeerd worden dat de tijdstippen van 
binnenkomst orders en het moment van het maken van de transportplanning tussen de verschillende 
transportstromen verschillen . Daarnaast zijn er ook verschillen te zien in het moment van laden. Een 
gedeelte wordt geladen op de dezelfde dag dat het transport plaatsvindt en een ander gedeelte wordt 
één of enkele dagen van tevoren geladen. Met deze aspecten zal het integratiemodel rekening moeten 
houden . 
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Bijlage D Wekelijks transportschema DC Ede 

De wekelijkse uitgaande B2C transportstroom vanuit DC Ede vindt plaats middels een vast schema. 
Dit schema staat hieronder weergegeven. Hierop staat aangegeven op welke dagen van de week in 
welke gebieden in Nederland deze leveringen plaatsvinden. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Achterhoek Limburg (incl. Drenthe Achterhoek Drenthe 
Nijmegen) 

Brabant Noord-Holland Friesland Brabant Friesland 

Twente Zuid-Holland Groningen Noord-Holland Groningen 
(onderkant 
Rotterdam) 

Utrecht Utrecht Twente Limburg (incl. 
Nijmegen) 

Zuid-Holland Zeeland Zuid - Holland Zeeland 
(bovenkant (bovenkant Den 
Rotterdam) Haag) 

Zuid-Holland Zuid-Holland 
(bovenkant 
Rotterdam) 

Figuur D. I Wekelijks transportschema uitgaande B2C transportstroom vanuit DC Ede 
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In onderstaand overzicht staan de wettelijke toegestane rij- en rusttijden weergegeven volgens het 
Arbeidstijdenwet Wegvervoer, zoals die uitgegeven is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Tib!El a e b "d ··d b l · u- en rustt11 en ar e1 sllJ en es wt we,gvervoer 
Rijtijd per dag 9 uur 

2x per week 10 uur 
per 2 weken maximaal 90 uur 

Pauzes 45 minuten na 4,5 uur rijden 
of in een periode van 5 uur en 15 minuten; 
45 minuten opgesplitst in periodes van minimaal 15 minuten 

Rusttijd 
Dagelijks: 11 uur aaneengesloten 

3x per week 9 uur toegestaan* 
of 12 uren rust waarvan één aaneengesloten periode van 8 uur 
maximaal 2 periodes van minimaal I uur 
45 uur aaneengesloten 

Wekelijks: 36 uur op standplaats* 
24 uur buiten standplaats* 

Nachtarbeid hetzij 35x per periode van 13 achtereenvolgende weken 
hetzij 20 uur per 2 weken tussen 0:00 uur en 06:00 uur 

Vrije zonda2 ten minste 13 vrije zondagen per 52 weken 
* Bekortingen dienen gecompenseerd te worden 
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Bijlage F Kwaliteitseisen transport Friesland Foods 

Friesland Foods B2C 
■ Materiaal 

o Temperatuur monitoring op verzoek mogelijk 
o Hygiëne 
o Wassen 
o Gecombineerd vervoeren producten 

■ Personeel 
o Representatief personeel 
o Gedragsregels personeel 

Naast bovengenoemde eisen is het door Friesland Foods toegestaan om droge producten (in beperkte 
mate) geconditioneerd te vervoeren om zo efficiëntere transporten te creëren. Dit is het geval wanneer 
een klant zowel Coolbest producten bestelt als ongeconditioneerde producten die vanuit DC Ede 
worden getransporteerd. 

Friesland Foods B2B 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

• 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

In principle a mixed fleet both in size and type will be required. 
No ' open' trucks are allowed for transportation of the products. 
When required trucks need to be suitable and approved for customs sealing. 
The cover of the truck may not be damaged and/or holes and cuts are not accepted. 
The trucks need to be clean, dry and free from smell/material that can cause contamination 
damage. 
The transportation equipment needs to be in good state of maintenance so that during the transport 
the transported products cannot be contaminated with dirt, <lust, moist or water. 
The products need to be placed and protected in the transportation equipment in such manner that 
the risk of contamination of damage is reduced to the minimum. 
The transportation equipment must be easy to clean. 
Transport of leaking packaging is strictly forbidden. 
A combined load with chemicals and products with noticeable smell is strictly forbidden . Further 
the products may not be combined with other loads that can lead to contamination of Friesland 
Foods' products. 
In case of combined transportation with other food products, the products need to be properly 
separated so that the risk of contamination is reduced to the minimum. 
The truck, or possible combined load, may not bulge so that they can damage the packaging 
and/or the product(s). 
Loads cannot be put on top of each other unless based upon provided instructions loads can be put 
on top of each other. This is not the case for all transports. 
In genera!, goods may not be transferred to other trucks without prior approval of Friesland Foods. 
For the Friesland Foods Kievit approval is necessary when more than 5 pallets are involved. 
The transportation firm should consider absolute secrecy towards third parties with regard to 
information/data concerning the transportation of Friesland Foods products. 
Subcontracting of trucks has to be approved in advance. 
CMR should accompany the invoice. 
The transport company should be properly licensed and insured. 
Tracking and tracing information for Friesland Foods loads and related to the used transportation 
equipment has to be made available on Friesland Foods' request. 

Naast deze kwaliteitseisen is het door Friesland Foods niet toegestaan goederen ten behoeve van een 
andere firma dan Friesland Foods tegelijk te vervoeren met Friesland Foods producten. 
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Bijlage G Mate van dynamiek in Vehicle Routing 

In deze bijlage zal ingegaan worden op de manier waarop de mate van dynamiek in een 
routeplanningsprobleem wordt bepaald en hoe dit invloed heeft op de modellen en methoden om het 
probleem op te lossen. 

De meest simpele meting van de mate van dynamiek is het aantal dynamische orders (aantal orders dat 
binnenkomt na het maken van de routeplanning) ten opzichte van het totaal aan orders. Deze ratio 
wordt door Lund et al. (1996) omschreven als de Degree of Dynamism (DOD): 

DOD = Dynamische orders 
Totale orders 

Het nadeel van deze ratio is dat niet het werkelijke tijdstip van binnenkomst order wordt meegenomen, 
maar alleen het feit dat deze na het maken van de routeplanning binnenkomt. Er wordt hierbij dus geen 
verschil gemaakt tussen de situatie wanneer orders binnenkomen aan het begin van de 
planningshorizon welke start op tijdstip Oen eindigt op tijdstip Tof de situatie wanneer orders ook aan 
het einde van de planningshorizon binnenkomen. Het mag duidelijk zijn dat dit wel degelijk een 
invloed heeft op de planning omdat de beschikbare tijd om hierop te reageren van elkaar verschilt. Om 
met dit laatste rekening te houden, is door Larsen (2000) de ratio Effective Degree of Dynamism 
(EDOD) beschreven. Deze is gelijk aan: 

I(~) 
EDOD= l=I T (G.I) 

n101 

met: 

l; tijdstip binnenkomst dynamische order, waarbij geldt: 0 < t; ::; T 

T tijdstip einde planningshorizon 
n;mm aantal orders ontvangen in de planningshorizon (=dynamische order) 
nadv aantal orders ontvangen voor de planningshorzion (=statische order) 
nw1 totaal aantal orders, waarbij geldt: n101 = n;mm + nadv 

De EDOD representeert een gemiddelde van hoe laat de orders ontvangen zijn in vergelijking met het 
laatst mogelijke tijdstip dat de orders ontvangen kunnen worden. Het mag duidelijk zijn dat geldt: 

. 0 :s; EDOD ::; 1 

waarbij EDOD = 0 staat voor een puur dynamisch systeem en EDOD = 1 voor een puur statisch 
systeem. 

Vervolgens wordt er door Larsen (2000) een raamwerk voor dynamische routeringproblemen 
beschreven op basis van hun mate van dynamiek. Dit raamwerk is bedoeld voor het selecteren van de 
meest geschikte modellen en oplossingsmethoden volgens de dynamische situatie-eigenschappen. De 
categorieën waarin de VRP problemen ingedeeld worden zijn: 

1. Zwak dynamisch 
Hierbij is het grootste gedeelte van de vraag bekend voordat de routeplanning wordt 
gemaakt en is daarnaast is de reactietijd op de dynamische orders relatief lang. 
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Voorbeelden zijn de distributie van olie en gas en het vervoer van De traditionele manier 
voor het oplossen van dit type problemen is gebaseerd op statische procedures. Hierbij 
wordt er een statisch VRP opgelost op momenten wanneer er een update is van inputdata. 

2. Gemiddeld dynamisch 
In vergelijking met een zwak dynamisch probleem, bestaat in een gemiddeld dynamisch 
probleem een substantieel deel van de totale orders uit dynamische orders. Voorbeelden 
zijn koeriersbedrijven en reparaties aan huishoudelijke apparatuur. 

3. Sterk dynamisch 
Sterk dynamische routeringproblemen worden gekenmerkt door het snelle tempo waarin 
er veranderingen plaatsvinden in de data en de noodzaak om snel te reageren op alle 
ontvangen orders. Voorbeelden hiervan zijn routeringproblemen betreffende taxi's en 
hulpdiensten zoals brandweer en politie. 

Volgens Larsen is de doelstelling van een dynamisch routeringsprobleem nauw verbonden met de 
reactietijd van de geleverde service. Het raamwerk voor dynamische routeringproblemen is 
weergegeven in figuur G. l, waarbij er een relatie is gegeven tussen de mate van dynamiek en de 
doelstellingen voor de verschillende dynamische VRP categorieën. 

Minlmize 
response 
times 

Minlmlze 
routing 
cosrs 

Figuur G.l 

Dynamîc 
dial- a-ride 

Dîs1ribu1io11 
ofhcating oil 

WeakJy 
dynamlc 
systems 

Degree of dynamism 

Modei-ately 
dynamlc 
systems 

Strongly 
dynamlc 
systems 

Raamwerk dynamische routeringproblemen (Larsen, 2000) 

Zoals is gebleken uit paragraaf 3.3 is ruim 90% van transportvolume dagelijks bekend voordat er met 
het transport begonnen wordt. Uit bovenstaande analyse van dynamische routeringproblemen en dit 
gegeven, kan geconcludeerd worden dat de probleemsituatie van Friesland Foods als zwak dynamisch 
omschreven kan worden. Door Larsen (2000) wordt geadviseerd om met de dynamiek van dergelijke 
problemen om te gaan door het herhaaldelijk oplossen van een statisch VRP. Dit zal dan ook het 
uitgangspunt worden voor het integratiemodel van Friesland Foods. 
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In deze bijlage zal een gedetailleerde toelichting worden gegeven op het integratie model , zoals deze 
staat weergegeven in hoofdstuk 5. In paragraaf H. l en H.2 is voor respectievelijk de eerste en tweede 
bouwsteen een onderbouwing gegeven van de probleemtypering en is aangegeven worden wat de 
input- en outputgegevens zijn . Daarnaast zal paragraaf H.3 dieper ingaan op de extra functionaliteiten 
van het integratiemodel zoals beschreven staat in paragraaf 5. 7. 

H.1 Bouwsteen 1: Locale ritplanning 

Probleemtypering 
Het probleem, dat hierbij opgelost moet worden, is welke orders samengevoegd moeten worden tot 
één FTL en in welke volgorde de orders worden uitgeleverd zodat de kostenfunctie geminimaliseerd 
wordt. Hierbij zal deze kostenfunctie ervoor moeten zorgen dat er middels een gewogen functie zowel 
het aantal benodigde voertuigen, als de af te leggen afstand, als de benodigde tijd gekozen worden dat 
de totale kosten voor het transport minimaal zijn. In dit probleem zal rekening gehouden moeten 
worden met alle venstertijden die gelden bij de verschillende locaties. In deze fase geldt niet de 
beperking dat een voertuig, na het gereedkomen bij het laatste losadres, terug moet keren naar zijn 
basisdepot. Op deze manier komt dit voertuig op zijn laatste losadres beschikbaar voor het uitvoeren 
van een volgende rit. 
Het routeringsprobleem op lokaal niveau is hierdoor van het type : Single-Depot Heterogeneous Multi
Vehicle Routing Problem with Time Windows and Driver 's Work Rule Constraints. 

Input 
De input van deze bouwsteen zijn per laadlocatie de uitgaande LTL orders. Voor het uitvoeren van 
deze eerste bouwsteen dienen voor iedere (transport)order de volgende gegevens bekend te zijn: 

• Laadlocatie 
• Loslocatie 
• Venstertijd laadlocatie 
• Venstertijd laatste loslocatie 
• Hoeveelheid (gewicht/palletplaatsen) 
• Speciale eisen order en/of los locatie 

Hiermee wordt bedoeld of er restricties zijn ten aanzien van het voertuig. Coolbest producten 
mogen bijvoorbeeld alleen maar met een koel trekker-oplegger worden vervoerd en de 
uitgaande B2B orders mogen juist niet met een koel trekker-oplegger worden vervoerd. 
Daarnaast moet ook bekend zijn wanneer een loslocatie eisen stelt ten aanzien van het voertuig 
waarmee de producten worden geleverd. 

Planning 
Om een planning te maken die aan alle eisen voldoet, zal er van elke activiteit een inschatting gemaakt 
moeten worden van de benodigde tijd. Hieronder zal voor de verschillende activiteiten aangegeven 
worden hoe de tijdsduur wordt bepaald: 

Laad- en lostijd 
De tijd die benodigd is voor het laden en lossen van een voertuig, is voor een groot deel afhankelijk 
van de hoeveelheid te lossen goederen . Hierdoor wordt de laad- en lostijd opgesplitst in een vast en 
een variabel deel: 

• vaste tijd van X minuten voor elke laad- en loslocatie 
• variabele tijd van X minuten voor elke pallet die geladen/gelost moet worden 

De vaste tijd is bedoeld voor activiteiten die ongeacht het aantal te laden of te lossen pallets gedaan 
moeten worden, zoals het aanmelden bij de loslocatie en de laadruimte openen en achteraf weer 
sluiten. Hierbij is het van belang dat deze tijden op basis van de werkelijk benodigde tijden worden 
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vastgesteld. Er zal nagegaan moeten worden of er verschil bestaat in benodigde tijd tussen 
verschillende laadlocaties en tussen verschillende pallettypen. Een overzicht van de afgesproken 
tijdsafspraken in het B2C transport, staat weergegeven in bijlage I. 

Reistijden 
De tijd die benodigd is voor het transport tussen twee locaties, wordt bepaald door middel van een GIS 
die het Nederlandse, Belgische en Duitse wegennet bevat. In dit systeem zijn alle wegen 
onderverdeeld in drie of meer verschillende typen, zoals snelwegen, provinciale wegen en wegen 
binnen de bebouwde kom. Voor elk wegtype is hierbij een gemiddelde snelheid vastgesteld. Doordat 
bij het bepalen van de weg, die afgelegd moet worden tussen twee locaties, bekend is hoeveel afstand 
er op de verschillende wegtypen moet worden afgelegd, kan bepaald worden hoeveel tijd hiervoor 
benodigd is. 

Output 
Het resultaat van het uitvoeren van deze eerste bouwsteen is dat alle LTL klantenorders zijn 
gecombineerd tot een FTL rit en is de volgorde bepaald waarin de orders worden uitgeleverd. Van 
elke FTL ritnummer zijn hierbij de volgende gegevens van belang die als input dienen voor de centrale 
routeplanning in de tweede bouwsteen: 

• Laadlocatie 
■ Laatste loslocatie 
• Venstertijd laadlocatie 
• Venstertijd laatste loslocatie 
• Uiterlijke vertrektijdstip laadlocatie 

Dit tijdstip is het tijdstip dat het voertuig uiterlijk moet vertrekken bij de laadlocatie, zodat aan 
alle venstertijden van de loslocaties in de rit kan worden voldaan . 

• Totale tijd benodigd voor de rit 
De totale tijd benodigd voor een rit is gelijk aan de tijd voor het transport tussen de 
verschillende locaties binnen de rit en daarnaast de totale tijd voor het laden bij de laadlocatie 
en lossen bij de verschillende loslocaties. Deze tijd is nodig om de geplande eindtijd van deze 
rit te bepalen, welke gelijk is aan het tijdstip dat het voertuig gereedkomt voor een nieuwe rit. 

H.2 Bouwsteen 2: Centrale routeplanning 

Het doel van deze bouwsteen is om tot een routeplanning te komen waarin aangegeven wordt welk 
voertuig wanneer welke route, bestaande uit een aantal verschillende ritten, in welke volgorde gaat 
rijden. 

Probleemtypering 
Het probleem, dat hierbij opgelost moet worden, is welke ritten (met een bepaalde laad- en (laatste) 
los locatie) samengevoegd moeten worden tot één route voor een bepaald voertuig, dusdanig dat een 
bepaalde kostenfunctie geminimaliseerd wordt. Hierbij zal deze kostenfunctie wederom ervoor moeten 
zorgen dat er middels een gewogen functie, zowel het aantal benodigde voertuigen, als de af te leggen 
afstand, als de benodigde tijd dusdanig geminimaliseerd wordt dat de totale kosten voor het transport 
minimaal zijn . Hierbij moet rekening gehouden worden met alle venstertijden die gelden bij de 
verschillende locaties. Daarnaast moeten de routes voldoen aan de Arbeidstijdenwet Wegvervoer en 
moeten de voertuigen over het algemeen aan het einde van de route terugkeren naar hun basisdepot of 
overnachten op een andere plaats. 
Om in te spelen op vertragingen en het feit dat enkele orders op de dag van het transport 
binnenkomen, wordt de routeplanning een aantal keer aangepast door het uitvoeren van de tweede 
bouwsteen op basis van real-time voertuig- en orderinformatie. 
Het routeringsprobleem op centraal niveau is hierdoor van het type: Dynamic Heterogeneous Multi
Vehic/e Multi-Depot Pickup and Delivery Problem with Time Windows and Driver 's Work Rule 
Constraints. 
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De input van deze bouwsteen zijn FTL ritten. Van elk van deze orders zijn de volgende gegevens van 
belang: 

■ Laadlocatie 
■ Loslocatie 
■ Venstertijd laadlocatie 
■ Uiterlijk vertrektijdstip laadlocatie 
■ Venstertijd laatste loslocatie 
■ Hoeveelheid (gewicht/palletplaatsen) 
■ Eisen ten aanzien van voertuig 
■ Locatie voertuig 

Dit is het vertrekpunt van het voertuig. Wanneer één of enkele dagen van tevoren de eerste 
routeplanning wordt gemaakt, is dit over het algemeen het basisdepot van het voertuig. Bij het 
aanpassen van de planning tijdens het transport betreft dit de huidige locatie van het voertuig. 
In het laatste geval wordt deze locatie gebruikt om het eindtijd- en locatie te bepalen wanneer 
het voertuig beschikbaar komt voor het uitvoeren van een volgende rit. 

Planning 
De benodigde tijd voor de verschillende activiteiten wordt in deze bouwsteen op dezelfde manier 
bepaald als omschreven in paragraaf H.l. Ten behoeve van de planning is het echter van belang in te 
zien dat met de in bouwsteen I geformuleerde ritten, gerekend wordt met de benodigde tijd voor een 
rit zoals beschreven staat aan het einde van paragraaf H.I. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
uiterlijk vertrektijdstip van de laadlocatie. Alle aankomst- en vertrektijdstippen en reistijden van een 
rit zijn in deze bouwsteen niet meer van belang, omdat deze zijn meegenomen in het uiterlijk 
vertrektijdstip van de laadlocatie. 

Output 
Het resultaat van het uitvoeren van deze tweede bouwsteen zijn de routes die de voertuigen moeten 
rijden, dus welk voertuig rijdt welke rit en wanneer in de tijd. In het plan staan dus de begin-, eind- en 
tussenliggende locaties weergegeven tezamen met de bijbehorende geplande tijdstippen voor de 
activiteiten. Door hierna aan elk voertuig een chauffeur te koppelen, is de planning gereed en kan het 
uitgevoerd worden. 

H.3 Extra functionaliteiten model 

Deze paragraaf bevat een uitgebreidere beschrijving van de extra functionaliteiten van het model 
genoemd die beschreven staan in paragraaf 5.7. 

1. Omgang met verschillende afmetingen pallets 
Doordat er in het integratienetwerk gebruik gemaakt wordt van pallets met verschillende afmetingen 
en er soms sprake is van overhang, is zowel het type pallet als de overhang bepalend voor het aantal 
pallets die maximaal tegelijk door een voertuig vervoerd kunnen worden. 

Een oplossing voor het bepalen wanneer de laadruimte volledig wordt benut, is het terugrekenen van 
de verschillende palletmaten of benodigde ruimte in geval van overhang naar één centrale palletmaat 
om zo de beladingsgraad te bepalen. Op deze manier zal duidelijk worden welke orders gecombineerd 
vervoerd kunnen worden, zonder dat de capaciteitsrestricties van de voertuigen wordt overschreden. 
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De retourstromen in het integratienetwerk, bestaande uit pallets en/of emballage, kunnen in drie delen 
worden opgedeeld. Hieronder staat aangegeven hoe met deze drie verschillende stromen omgegaan 
moet worden: 

■ Retourstroom FTL (zowel pallets als emballage) 
Deze wordt een dag voor het transport in gepland als een aparte transportorder. 

■ Retourstroom pallets: LTL 
Na een uitgaande B2C of B2B rit waarbij er pallets worden omgeruild, wordt er aan het einde 
van de rit een virtuele lading aan het voertuig toegekend van twee palletplaatsen die gebruikt 
worden voor de retourpallets. Daarnaast bestaan er een aantal punten in het land waar deze 
pallets gelost kunnen worden, alvorens daar (of ergens anders) te gaan laden voor een 
volgende rit. 

■ Retourstroom emballage: LTL 
Wanneer het technisch mogelijk is en het geen kwaliteitsproblemen oplevert, zal een 
chauffeur die tijdens zijn rit emballage heeft meegekregen, aan het einde van zijn rit aan de 
planningsafdeling kenbaar maken hoeveel palletplaatsen hij in gebruik heeft voor de 
retouremballage. Op basis van deze informatie zal een nieuwe planning gegenereerd worden, 
waarna de volgende rit aan de chauffeur wordt doorgegeven. 
Wanneer het bovenstaande om technische of kwaliteitsredenen niet mogelijk is, dan zullen de 
voertuigen die tijdens een rit emballage mee retour krijgen, eerst deze lading moeten lossen in 
DC Ede of DC Katwijk waarna ze beschikbaar komen voor een volgende rit. Dit kan een dag 
van tevoren worden bepaald, omdat dan duidelijk is bij welke klanten er retouremballage 
wordt meegegeven. De hoeveelheid is dan echter nog niet bekend. 

3. Planning over meerdere dagen 
In vele routeplanningssystemen is de planningshorizon één dag. Door Nabuurs wordt in het transport 
voor Friesland Foods reeds gebruik gemaakt van chauffeurs die binnen Nederland of België 
overnachten in hun voertuigen om de volgende dag hun route vervolgen. Het is de verwachting dat het 
gebruik maken van overnachtende chauffeurs in de toekomst alleen maar zal toenemen om het aantal 
lege kilometers te verminderen. Aan het einde van de dag terugkeren naar het basisdepot, kosten in 
veel gevallen tijd en extra kilometers die geen waarde toevoegen. Daarnaast worden in de huidige 
situatie vele voertuigen één dag voor aflevering van de goederen geladen. Dit betekent dat er in de 
planning rekening gehouden moet worden dat wanneer een voertuig op een bepaalde dag geladen is, 
dat de volgende dag eerst deze lading gelost moet worden op de desbetreffende bestemming voordat 
het beschikbaar komt voor een volgende rit. Hierbij is een rit op de eerste dag begonnen en eindigt op 
de tweede dag. 
Deze twee redenen zorgen ervoor dat de uitkomst van de planning op dag één bepalend is voor de 
planning van de volgende dag. Hierdoor zal de planningshorizon uitgebreid moeten worden met één of 
meerdere dagen. 

In dit kader zal het model tot een voorstel moeten komen over welke voertuigen moeten overnachten 
voor een zo efficiënt mogelijke planning. Het model zal de beslissing moeten nemen op basis van de 
kosten: hoeveel kosten zijn er mee gemoeid wanneer een voertuig aan het einde van de werkdag naar 
het basisdepot rijdt en de volgende dag naar zijn eerste laadlocatie, vergeleken met de 
nachtvergoeding die betaald moet worden aan de chauffeur die overnacht in zijn voertuig. Hierbij 
geldt echter één belangrijke restrictie: in het geval dat een chauffeur moet overnachten in zijn voertuig, 
moet dit minimaal één dag (een dienst) van te voren door de planning aan deze persoon kenbaar 
worden gemaakt. Op deze manier kan de chauffeur zijn familie hierop voorbereiden en kan hij zijn 
spullen voor de overnachting meenemen. Het is dus niet toegestaan om tussentijds aan een chauffeur 
mede te delen dat deze aan het eind van zijn werkdag niet thuiskomt maar dat hij onderweg moet 
overnachten. 
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4. Inspelen op DC-restricties (laad- en loslocaties) 
In routeplanningssystemen wordt de planning van het transport veelal los gezien van de planning van 
de betrokken DC's. In het geval van Friesland Foods zijn er een aantal verschillende DC's waar er 
elke dag een aantal ritten geladen en gelost moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn DC Ede, DC 
Katwijk en DC Bornem. Door de beperkte capaciteit, zoals aantal laad- en losdocks en aanwezig 
personeel, kan er ook maar een beperkt aantal voertuigen tegelijk geladen en gelost worden. Wanneer 
er echter meer voertuigen op deze locatie aanwezig zijn, zullen voor een aantal voertuigen wachttijden 
ontstaan. In feite zijn dit wachttijden die van tevoren voorspeld kunnen worden wanneer inzichtelijk is 
op welke tijdstippen voertuigen op de locaties aan zullen komen. 

Om deze wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen, zal het routeplanningssysteem ervoor moeten 
zorgen dat de voertuigen gespreid bij deze locaties aankomen. Hiervoor zal in het systeem ingegeven 
moeten worden dat er per venstertijd op een locatie maar een maximum aantal voertuigen tegelijk 
geholpen kan worden. Wanneer het in de planning echter niet mogelijk is om alle voertuigen dusdanig 
gespreid bij een DC aan te laten komen dat er geen wachttijden ontstaan, dan zal de geplande 
wachttijd meegenomen moeten worden door de servicetijd te verlengen. Op deze manier wordt een 
realistischere planning gemaakt dan wanneer de wachttijden op de DC's volledig buiten beschouwing 
worden gelaten. 

Wanneer bovenstaande koppeling tussen routeplanning en DC-planning niet mogelijk is, is een eerste 
verbeterstap om vanuit de gemaakte routeplanning per laadlocatie de benodigde capaciteit voor het 
laden en/of lossen van voertuigen inzichtelijk te maken over de tijd. Uit de gemaakte routeplanning is 
immers duidelijk op welk tijdstip de voertuigen bij bepaalde laadlocaties zullen beginnen met laden en 
hoeveel tijd hiervoor nodig is. Door in een grafiek over een periode aan te geven hoeveel voertuigen 
tegelijk bij een locatie aanwezig zijn, dus geladen en/of gelost moeten worden, krijgt men inzicht in de 
benodigde DC-capaciteit over de tijd. Doordat bekend is hoeveel voertuigen tegelijk geholpen kunnen 
worden, wordt ook inzichtelijk gemaakt op welke tijdstippen wachttijden gaan ontstaan wanneer er 
meer voertuigen aanwezig zijn . Dit is aangegeven in onderstaande figuur. Hierin is in een voorbeeld 
de benodigde capaciteit inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Er is 
aangegeven dat het DC in staat is om vier voertuigen tegelijk te helpen. Uit de grafiek blijkt dat op 
bepaalde momenten van de dag, meer dan vier voertuigen aanwezig zijn en dat er op deze momenten 
voor verschillende voertuigen wachttijden zullen ontstaan. 
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Figuur H.J Benodigde capaciteit over de tijd per laadlloslocatie 

Op basis van deze informatie kan de planner besluiten om de gemaakte routeplanning aan te passen 
door de vertrektijdstippen van een rit te vervroegen of te verlaten, waarbij het laatst mogelijk 
vertrektijdstip van een rit in acht wordt genomen. Op deze manier zal worden getracht de voertuigen 

Faculteit Technologie Management- Richard van den Berg 87 



~ nabuurs . .:..,. 
fneslandfoods 

gespreid op het DC aan te laten komen om zo pieken in de benodigde DC-capaciteit en daarmee 
wachttijden te voorkomen. 
Aangezien hierbij ook rekening gehouden moet worden met de openingstijden van een DC, wordt van 
tevoren duidelijk of er overgewerkt moet worden of dat het laden of lossen van een voertuig een dag 
moet worden vervroegd. 

5. Handmatig door planner veranderen van duur, begin- en eindtijdstip activiteit 
Zoals eerder is aangegeven zal voor het kunnen beschikken over real-time voertuiginformatie een 
communicatieverbinding tussen de voertuigen en de planningsafdeling moeten zijn. Door middel van 
deze verbinding worden de werkelijke begin- en eindtijdstippen van activiteiten in de planning 
verwerkt, waarna de nieuwe begin- en eindtijdstippen in het vervolg van de route op basis van deze 
informatie worden bepaald. 

Het moet daarnaast ook mogelijk zijn dat de planner de duur, begin- en eindtijdstippen van bepaalde 
activiteiten handmatig aanpast. Dit is in twee gevallen van belang: 

• Gebruik variabele charters 
Wanneer de vraag naar transport dusdanig groot is dat Nabuurs dit niet kan verzorgen door 
alleen gebruik te maken van zijn eigen voertuigen en vaste charters, zullen er andere 
voertuigen van charters ingezet moeten worden . Het nadeel hiervan is dat deze voertuigen niet 
beschikken over een systeem waarbij de boordcomputer in verbinding staat met de 
planningsafdeling, waardoor de voortgang van de route niet automatisch kan worden bewaakt. 
Om het voor de planning toch mogelijk te maken de voortgang van deze route te volgen, kan 
de chauffeur de planning opbellen en doorgeven wanneer hij is gestart en geëindigd met een 
bepaalde activiteit. Wanneer deze gegevens handmatig door de planner in het systeem worden 
ingegeven, zal er wederom een automatische doorrekening plaatsvinden van de rest van de 
route en zullen eventuele problemen zichtbaar worden. 

• Inzicht in toekomstige vertragingen 
Vertragingen in een route worden pas duidelijk wanneer met een bepaalde activiteit wordt 
begonnen of is afgerond. Op dat moment ontvangt het routeplanningssysteem een signaal van 
het voertuig en vindt er een doorberekening van de route plaats. Bij sommige vertragingen, 
zoals wachttijden bij het laden en lossen of extreme files, kan een chauffeur een indicatie 
geven hoe lang de vertraging zal gaan duren. Wanneer dit doorgegeven wordt aan de 
planningsafdeling, kan het verwachte eindtijdstip van deze activiteit handmatig worden 
aangepast, waarna er wederom een doorrekening plaatsvindt van de route. Wanneer dan blijkt 
dat er in de resterende route problemen ontstaan, dan kan er proactief actie worden zonder te 
hoeven wachten tot de chauffeur de activiteit heeft afgerond. 

6. Invoeren dummyorders 
Er moet getracht worden een eerste routeplanning zo realistisch mogelijk te maken, om later zo min 
mogelijk aanpassingen te hoeven verrichten. Dit kan gedaan worden door het invoeren van orders die 
officieel nog niet binnengekomen zijn, maar waarvan de planning met grote zekerheid kan zeggen dat 
deze nog binnen zullen komen. 

Bij het maken van de planning worden er voor deze nog niet binnengekomen orders zogenaamde 
"dummyorders" ingevoerd . Wanneer de werkelijke order binnenkomt, zal deze de dummyorder 
moeten vervangen. Wanneer de werkelijke order enigszins afwijkt van de dummy order (bijvoorbeeld 
qua grootte of bijbehorende venstertijden) zal de planning op basis van de nieuwe informatie 
aangepast moeten worden. In het geval dat de werkelijke order niet binnenkomt, dan zal de 
dummyorder uit de planning verwijderd moeten worden . 

7. Accepteren van het niet kunnen voldoen aan restricties 
Wanneer na een doorrekening van een route blijkt dat in het verdere verloop van de route zich 
problemen gaan voordoen doordat niet aan bepaalde restricties (zoals de venstertijden of rijtijden) kan 
worden voldaan, zal dit du idelijk worden gemaakt aan de planner. Het moet daarbij echter mogelijk 
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zijn deze overschrijdingen te accepteren. De planner kan namelijk de persoon of het bedrijf in kwestie 
om toestemming vragen de restrictie te overschrijden voordat de routeplanning wordt aangepast. 

8. Toleranties op venstertijden 
Op elke laad- en loslocatie geldt een bepaald tijdvenster. In de praktijk komt het voor dat een klant 
door de planningsafdeling wordt gebeld met de vraag of het tijdstip van levering buiten het tijdvenster 
mag plaatsvinden omdat hierdoor het transport efficiënter uitgevoerd kan worden. Uit ervaring blijkt 
dat dit regelmatig goedgekeurd wordt door de klant. 

Hierdoor moet het mogelijk zijn dat er bepaalde toleranties op de venstertijden kunnen worden 
ingesteld, waarna er een routeplanning wordt gemaakt. Deze optie kan gebruikt worden wanneer 
anders niet aan alle transportopdrachten kan worden voldaan met de beschikbare voertuigen. 
Daarnaast moet het voor de planner ook inzichtelijk worden gemaakt welke besparingen het oplevert 
wanneer bepaalde tijdvensters worden overschreden. Wanneer dit relatief veel besparingen tot gevolg 
heeft, kan de planner ervoor kiezen deze planning mogelijk te maken door de desbetreffende klanten 
op te bellen en om toestemming te vragen de venstertijden te overschrijden. 

9. Bepalen oplossing voortijdig stoppen 
Het automatisch laten bepalen van de ritten- en routeplanning kan gedaan worden door gebruik te 
maken van een oplossingsmethode waarbij de computer de routeplanning optimaliseert door het 
uitvoeren van verschillende iteraties. Bij elke iteratie wordt een nieuwe, en in veel gevallen een betere, 
oplossing bepaald, maar het uitvoeren van de iteraties vergt computertijd. Wanneer tijdens het 
transport de planning voor die dag aangepast moet worden, is het van belang dat er snel een nieuwe 
geschikte planning wordt gemaakt om het transport door te laten gaan. Hierdoor wordt er voorgesteld 
om twee mogelijkheden te implementeren waarbij de tijd wordt beperkt die de computer nodig heeft 
om te komen tot een geschikte oplossing: 

■ Instellen maximale computertijd 
Instellen dat er met de oplossing gewerkt wordt die na een bepaalde tijd is gegenereerd . 

• Planner handmatig de iteratierun laten stoppen 
Om te besluiten een iteratierun te stoppen, moet men inzicht krijgen in de kwaliteit van de 
gevonden oplossing. Hierbij moet het de planner duidelijk worden gemaakt hoe 'goed' de 
gevonden oplossingen zijn. 
Een mogelijkheid om dit inzicht te creëren, is tijdens het berekenen in de eerste plaats de 
totale kosten (en eventueel de benodigde tijd en afstand) van de gevonden oplossing weer te 
geven in absolute getallen en in de tweede plaats aan te geven wat de verbetering is in 
percentages (en absolute getallen) ten opzichte van de vorige gevonden oplossing. Het verloop 
van de kwaliteit van de gevonden oplossingen kan weergegeven worden in een grafiek. Op 
basis van deze gegevens kan de planner bepalen ,wanneer er geen significante verbeteringen 
zichtbaar zijn, de iteraties te stoppen en de planning te hanteren zoals bepaald in de laatst 
gevonden oplossing. 
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Bijlage 1 Vaste tijdsafspraken B2C transportstroom 

Definities: 

Voorbereidingstijd 
Dit is de tijd die een chauffeur krijgt tussen begin werk en vertrek indien zijn voertuig geladen staat. 
Lostijd 
Dit is de tijd die de chauffeur krijgt om emballage, lege pallets of backhaul / intraritten te lossen. 
Laadtijd 
Dit is de tijd die de chauffeur krijgt om zijn voertuig te laden voor de volgende rit. 

Tabel 1.1 VastRestelde tijden per locatie (in minuten) 

A Voorbereidingstijd 
B Lostijd distributie 
C Laadtijd distributie 
D Laadtijd distributie combi 
E Laadtijd distributie koel 
F Lostijd intra emballage 
G Laadtijd intra/leveranciers FTL 
H Laadtijd Leeuwarden/leveranciers LTL 
I Lostijd glas Leeuwarden 

Lostijd distributie per losadres 
Vast: 22 minuten 
Variabel: 2 minuten per pallet 

Ede 
15 
30 
30 
45 
45 

45 
30 
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Bornem Kalkar 
15 
30 
30 

45 
45 45 

Katwijk 
15 
20 
30 
45 

45 
30 
45 
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Bijlage J Wiskundige formulering model 

-~ 
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Een VRP wordt wiskundig geformuleerd als een lineair programmeringsprobleem. Hierbij wordt er 
een doelfunctie opgesteld die over het algemeen bestaat uit het minimaliseren van de kosten. De 
aspecten waarmee in dit probleem rekening gehouden moet worden, zoals de venstertijden, worden 
vertaald in restricties. Alle uitkomsten die voldoen aan alle restricties zijn geldige oplossingen voor 
het probleem. Afhankelijk van de doelfunctie kan worden bepaald welke oplossing resulteert in de 
minimale kosten en daarmee welke oplossing het meest geschikt is voor het probleem. Voor het 
oplossen van de wiskundige formuleringen en daarmee het bepalen van de meest optimale oplossing, 
zijn er verschillende algoritmen en heuristieken beschikbaar. In deze bijlage wordt niet ingaan op het 
kiezen en beschrijven van de meest geschikte oplossingsmethode, maar op het beschrijven van de 
wiskundige formuleringen van de twee bouwstenen van het integratiemodel. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat niet de algehele complexiteit van de Friesland Foods situatie is meegenomen. De 
gemaakte aannames staan hieronder vermeld. 

Aannames 
Het doel van de transportplanningen is om de voertuigen zo efficiënt mogelijk in te zetten waarbij de 
focus van dit project ligt op het reduceren van het aantal lege kilometers. Dit betekent dat het doel van 
het project is geweest het minimaliseren van het aantal te tijden kilometers. Dit is in lijn met het doel 
van het overkoepelende Transumo project dat innovatieoplossingen wil genereren ten behoeve van het 
milieu. Uit kostenoogpunt is echter ook het aantal voertuigen dat gebruikt wordt van belang. Door Lau 
en Liang (2002) is aangegeven dat het aantal gebruikte voertuigen meestal de dominante kostenfactor 
is in de totale transportkosten. Hierdoor is er gekozen de doelfuncties van de wiskundige 
formuleringen gelijk te stellen aan het minimaliseren van het aantal te gebruiken voertuigen en 
daarnaast aan de totaal af te leggen afstand. Dit laatste is gelijk aan de som van de lengte van de 
afstanden van alle routes in de planning. 
Hetgeen wat buiten beschouwing is geladen is het minimaliseren van de tijd. De rij- en rustijden zijn 
meegenomen als dat een route een maximale tijd mag duren, tussentijdse pauzes zijn hierbij dus niet 
meegenomen. 
Daarnaast wordt er aangenomen dat de afstand tussen twee verschillende locaties worden bepaald door 
middel van een GIS waarin de wegennetwerken van Nederland, België en Duistland aanwezig zijn. 
Dit betekent dat de afstand die wordt bepaald door dit systeem de werkelijk te rijden afstand is en 
daardoor niet aangepast hoeft te worden met een bepaald correctiefactor. Dit laatste zou wel het geval 
zijn wanneer men de af te leggen afstand baseert op de afstand dat de punten hemelsbreed van elkaar 
liggen. 
In onderstaande paragrafen zullen de wiskundige formuleringen worden weergegeven van bouwstenen 
uit het integratiemodel. 

F .1 Bouwsteen 1: Locale ritplanning 

In deze paragraaf staat de wiskundige formulering weergegeven voor de eerste bouwsteen van het 
integratiemodel. Deze formulering betreft het oplossen van een Single-Depot Heterogeneous Multi
Vehicle Routing Problem with Time Windows. 

Bovenstaande formulering is met name gebaseerd op het artikel van Fisher et al. ( 1997) en het boek 
van Toth en Vigo (2002). Het probleem in deze bouwsteen wordt gekarakteriseerd door de volgende 
parameters op de volgende pagina. 
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Parameters 
i 
·+ 
l 

i-

K = {1, ... k} 

ei 
l; 
[ei ,li ] 
N = {1, ... ,n} 
N0 =Nu{O} 

individuele order, 
laadlocatie van order i, 

loslocatie van order i, 

verzameling beschikbare typen voertuigen, 

aantal voertuigen van type k E K, 

individueel voertuig, 

capaciteit van voertuig k (in gewicht/palletplaatsen/volume e.d.), 

vaste kosten type voertuig k, 
aantal afleverpunten; index O representeert de laadlocatie, 

grootte lading van order i, 

reiskosten van transport tussen locaties i en} door voertuig k, 

reistijd tussen locaties i en}, 

servicetijd op locatie i; de geplande benodigde tijd voor het laden of lossen, 

vroegste begintijdstip van service op locatie i, 

laatste begintijdstip van service op locatie i, 

tijdvenster bij locatie i, 

verzameling van alle loslocaties, exclusief laadlocatie, 

verzameling van alle loslocaties, inclusief laadlocatie. 

De orders van alle afleverpunten moeten aan een voertuigtype worden toegewezen. Deze toewijzing 
van klantenorders aan de voertuigen en daarnaast de volgorde waarin de orders afgeleverd worden 
moet resulteren in minimale totale kosten. Er moet hier echter wel voldaan worden aan de 
capaciteitsrestricties die gelden bij de voertuigen en daarnaast zal het tijdstip van levering bij 

loslocatie i moeten bevinden tussen het tijd venster [e i, f; ] . Hierbij wordt er aangenomen dat wanneer 

een voertuig te vroeg op een bepaalde locatie aankomt, dat deze wacht met lossen op het moment dat 
de het tijdvenster geopend wordt. 

Variabelen 

Xijk = {~ 
als een voertu ig k de weg aflegt tussen locaties i en j 

anders 

{
1 als er service is verleend op locatie i door voertuig k 

y Uk = 0 anders 

Model 

subject to 

begintijdstip service op locatie i, 

vertrektijdstip voertuig k van de laadlocatie. 

keK ieN0 jeN0 keK ieN0 jeN0 

VkEK, 
ieN JEN 

I>Oik = 1 Vk E K, 
iEN 
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(J. l) 

(J.2) 

(J.3) 
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xuk(r; + s; + tl/ -rJ~ 0 Vi,j EN, \Ik E K, 

XoJk(rOek+So}+tij-rJ~o VjEN,VkEK, 

e; ~ '; ~ f; V i E N, 

LLq;xiJk ~Qk VkEK, 

'; ~o ViEN, 

xiJk E {0,1} Vi,j E N0 , Vk E K, 

LYik = 1 V i E N' 

Y;k E {0,1} Vi EN, \Ik E K, 

IxiJk = Y;k Vi E N 0 , \Ik E K. 
} EN 

-~ · 
FneslandFoods 

(J.4) 

(J.5) 

(J.6) 

(J.7) 

(J.8) 

(J.9) 

(J .10) 

(J.11) 

(J.12) 

De doelfunctie (J.l) minimaliseert de totale reiskosten, opgesplitst in vaste kosten gebruik voertuigen 
en variabele kosten gerelateerd aan de afstand van de ritten. Restricties (J.2) zorgt ervoor dat wanneer 
voertuig k punt i bezoekt, dat het voertuig dit punt ook weer moet verlaten (evenwichtsvergelijking). 
Door restricties (J.3) begint elke rit op de laadlocatie. Restricties (J.4) en (J.5) zorgen dat orders in een 
rit worden opgenomen waarbij aankomsttijden verenigbaar zijn . Restricties (J.6) beperken de 
aankomsttijden bij de klanten tot de bijbehorende tijdvensters. Restricties (J.7) zorgen ervoor dat de 
grootte van de orders in een rit, niet groter is dan de capaciteit van het voertuig dat de rit gaat rijden. 
Restricties (J. l 0) zorgen ervoor dat elke loslocatie precies één keer wordt aangedaan. Door restricties 
(J.12) wordt elke klantlocatie precies één keer verlaten. 

Informatie betreffende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van is rit is nodig om de geplande 
eindtijd van deze rit te bepalen, welke gelijk is aan het tijdstip dat het voertuig gereedkomt voor een 
nieuwe rit. De totale tijd voor één rit is gelijk aan de som van de tijd voor het transport tussen de 
verschillende locaties en de totale tijd voor het laden bij de laadlocatie en lossen bij de verschillende 
loslocaties. In formulevorm is dit gelijk aan: 

waarbij geldt, 

Tk 

Tk = Is;k + ItiJk' VkE K, VjE N. 
iEN iENO 

: Totale tijd benodigd voor de rit uitgevoerd door voertuig k, 

: Servicetijd op locatie i beleverd door voertuig k, 

: Reistijd tussen punten i enj door voertuig k. 

(J.13) 

Het spreekt uiteraard voor zich dat een voertuig beschikbaar is voor een volgende rit, wanneer deze 
zijn eerste rit heeft afgerond. Dit tijdstip dat voertuig k gereedkomt voor een volgende rit wordt als 
volgt bepaald: 

' gk = 'Oek +Tk, \Ik E K. (J.14) 

waarbij geldt, 

r gk : Tijdstip dat voertuig k gereedkomt voor een volgende rit. 
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F.2 Bouwsteen 2: Centrale routeplanning 

Deze bouwsteen betreft het oplossen van een Heterogeneous Multi-Vehic/e Multi-Depot Pickup and 
Delivery Problem with Time Windows and Driver 's Work Rule Constraints . 

Onderstaande formulering is met name gebaseerd op de artikelen van Lu en Dessouky (2004), Nagy 
en Salhi (2005) en het boek van Toth en Vigo (2002). 
Het VRP probleem in deze tweede bouwsteen wordt gekarakteriseerd door de volgende parameters: 

Parameters 
n 
i 
n + i 
N/ = {t, .. . ,n} 
N; - = {n + l, ... ,2n} 

K={l, ... k} 

o(k) 

d(k) 

Vk = Nk u {a(k),d(k)} 

aantal transportverzoeken, 
laadlocatie van transportverzoek i, 
loslocatie van transportverzoek i, 

verzameling van alle laadlocaties, 

verzameling van alle loslocaties, 

verzameling beschikbare typen voertuigen, 

aantal voertuigen van type k E K , 

individueel voertuig, 
verzameling van alle ophaal en afleverplaatsen voor voertuig k, exclusief 
begin- en eindlocatie, 
vertreklocatie van voertuig k, 

eindlocatie van voertuig k, 

verzameling van alle ophaal en afleverplaatsen voor voertuig k, inclusief 
begin- en eindlocatie, 

deelverzameling van Vk x Vk welke alle mogelijke routes bevat, 

netwerk van voertuig k, 

capaciteit van voertuig k (in gewicht/palletplaatsen/volume e.d .), 

reistijd tussen punten i en) door voertuig k, 

kosten wanneer voertuig k weg aflegt tussen locaties i en), 

vroegste begintijdstip van service op locatie i, 

laatste begintijdstip van service op locatie j , 

tijdvenster bij locatie i, 

lengte van de servicetijd op punt i , 

maximale duur van een route, 
transportopdracht; aantal te transporteren goederen van locatie i naar locatie 
n+i, hierbij geldt het volgende: 

Variabelen 

( =d; 

f n+i = -d; 

als een voertu ig k de weg aflegt tus sen punt i en j 

anders 

begintijdstip service op punt i door voertuig k, 

eindtijdstip service op punt i door voertuig k, 
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begintijdstip route door voertuig k, 

eindtijdstip route door voertuig k, 

. ...:.., 
fneslandfoods 

lading van voertuig k nadat service heeft plaatsgevonden op locatie i. 

De wiskundige formulering is dan als volgt: 

Model 

subject to 

L Ixifk =1 ViEN\ 
kEK jENk u{d(k) } 

Ixijk - Ixj,n+i,k = 0 Vk E K, i E Nk +, 
jENk jENk 

I xo(k),j,k =I VkEK, 
jENk •u{d(k)} 

L xUk - L x Jik = 0 V k E K , j E N k, 
i e N,v {o( k)j ieN,v {o(k)j 

Ixi ,d(k),k = 1 Vk E K, 
iE Nk - u{o(k)} 

x ifk ('ik +si + t ifk - ' ;k ) s O Vk E K, (i,j) E Ak , 

ei s 'ik s l; V k E K' i E vk' 

'ik+ fi ,n+i ,k S 'n+i ,k Vk E K , i E Nk +, 

x ifk (Lik + ,f,; -L;k ) = 0 Vk E K , (i , j) E Ak , 

,f,i s Lik s Qk Vk E K , i EN/ ' 

0 s Ln+i,k s Qk - ,f,i Vk E K, n + i E Nk - , 

Lo(k),k = Ü Vk E K, 

'dk - ' ok S fmax Vk E K, 

xifk ~ 0 Vk E K , (i , j) E Ak, 

xifk binair Vk E K , (i,j) E A k . 

(J.15) 

(J.16) 

(J. 1 7) 

(J.18) 

(J .19) 

(J.20) 

(J.21) 

(J.22) 

(J.23) 

(J.24) 

(J.25) 

(J.26) 

(J.27) 

(J.28) 

(J.29) 

(J.30) 

De doelfunctie (J.15) zorgt ervoor dat de totale kosten geminimaliseerd worden die aan het transport 
verbonden zitten. De restricties (J .16) en (J.17) samen zorgen ervoor dat elke transportverzoek maar 
één keer wordt behandeld en daarnaast door hetzelfde voertuig. De restricties (J.18) tot en met (J.20) 
zorgen ervoor dat elk voertuig start vanuit een bepaalde locatie o(k) en eindigt zijn route bij een 
bepaalde locatie d(k). In veel gevallen is dit de vaste standplaats van de voertuigen. Restricties (J.19) 
zorgt ervoor dat het aankomen bij en vertrekken van een bepaalde locatie gedaan wordt door hetzelfde 
voertuig. Het combineren van de routes en de tijdschema's worden door restricties (J.21) behandeld. 
Met de tijdvensters die gelden bij elke ophaal- en afleverplaats wordt rekening gehouden door 
restricties (J.22). Voor elk transportverzoek zorgen restricties (J.23) ervoor dat het voertuig van een rit 
eerst de laadlocatie bezoekt en daarna de loslocatie. Restricties (J.24) zorgen voor het combineren van 
de routes en de voertuigladingen. Restricties (J.25) en (J.26) zorgen er samen voor dat aan de 
capaciteitrestricties wordt voldaan. Door restricties (J.27) begint elk voertuig zonder lading aan een 
bepaalde route. De restricties (J .28) voorkomen dat een route langer duurt dan de toegestane tijd. De 
niet-negatieve en binaire beperkingen worden door restricties (J.29) en (J.30) meegenomen. 
Door de tijdvensters, is het toegestaan dat een voertuig moet wachten voordat hij de service uitvoert 
op een bepaalde locatie. In bovenstaande formulering is er geen strafmaatregel gekoppeld aan het 
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wachten. Het moment dat aan een service wordt begonnen op plaats j kan via de formule (J.31) 
worden uitgerekend: 

(J .31) 

Het tijdstip wanneer de service op locatie j wordt beëindigd kan dan berekend worden via: 

(J .32) 
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Bijlage K Leveranciers transportplanningssoftware 

In onderstaande tabel staat de ranglijst van leveranciers van rit- en routeplanning naar klanten in 
Nederland weergegeven, zoals deze is gepubliceerd in het vakblad "Logistiek" nummer 7 2006. 
Ondanks dat enkele gegevens voor sommige leveranciers niet zijn ingevuld en daarnaast enkele 
vraagtekens gezet kunnen worden bij aantal klanten of werknemers van een bepaalde leverancier, 
geeft deze tabel toch een redelijk overzicht van de leverancier en de grootte van de organisaties. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de definities van de benaming die gebruikt worden in de 
toepassing, verschilt met deze in dit rapport. Hieronder volgen de definities zoals gebruikt in 
onderstaande tabel 

TMS 
Bedrijfsbeheersysteem om het intern en extern transport binnen de bedrijfsvoering te ondersteunen. 

Ritplanning 
Het toewijzen van lading aan verschillende vervoerseenheden (zoals vrachtauto 's of treinen). 

Routeplanning 
Vaststellen van een optimale transportroute van een vervoerseenheid door de afleveradressen van een 
rit in een logische volgorde te zetten. 

In onderstaande tabel zijn de leveranciers van uitsluitend TMS verwijderd omdat met alleen dit 
systeem geen ritten of routes van voertuigen gepland kunnen worden. 

Tabel G. I naar aantal klanten in Nederland (htt ://www.lo istiek.nl) 
Wereldwl"d 

Leve ncier Pakke #werkn 
Oracle Nederland Oracle De Meern 52.000 TMS, 

Transportation routeplanning 
Management 

PTV-Ordis PTV lntertour etc. Breukelen 0 0 Ritplanning, 
route lanning 

SSA Global SSA TMS Barneveld 500 1.200* 0 13.000 TMS, 
ritplanning, 
route lanning 

SAP Nederland mySAPLES 's- 35.873 31.150 TMS, 
route lannin 

ORTEC SHORTREC 350 425 500 925 Ritplanning, 

Groeneveld Roadrunner Gorinchem 50 350 80 500 
routeplanning 
TMS, 

Information routeplanning 
echnology 

Nachon Nachon Zeewolde 33 160 33 165 TMS, 
Automatisering ritplanning, 

routeplanning 
AKB Ores TRIS Trans, TRIS Ridderkerlé 10 150 50 350 TMS, 
International Planner (Tracc) ritplanning, 

routeplanning 
Art Systems Transpas Groningen 16 150 18 155 TMS, 

ritplanning, 
routeplanning 

Cat Logic Cat 4 RoadHaulier Rotterdam 55 140 0 32 TMS, 
ritplanning, 
route11lanning 

Kewill-Interchain Chainware Zwijndrecht 80 140 100 160 TMS, 
iTransport ritplanning, 

routeplanning 
Gateway Software Freiglitware Capelle a/d 20 125 20 130 TMS, 

IJssel ritplanning, 
routepfanning 

Y oung & Partners NaviTrans Breda 35 105 0 11 5 TMS, 
Netherl ands ritplanning, 

route lannin 
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Global Data Mendrix, KAS Utrecht 5 100 5 115 TMS, 
Exchange ritP,lanning 
Pcdata Distrib Kerkrade 50 100 65 240 TMS, 

ritplanning, 
routeplanning 

1-TeQ 1-TeQTMS Vlaardingen 14 95 0 6 TMS, 
ritplanning 

Van Boxtel VBS-TM Boekel 90 70 90 90 TMS, 
Software ritplanning, 

routeplanning 
GMTEurope CLEAR Diemen 120 45 120 50 TMS, 

ritplanning, 
routeplanning 

WICS Solutions WICS TMS Werkendam 22 45 28 52 TMS, 
ritplanning 

Cargo Data Sprinter 2000 Roosendaal 3 40 3 60 TMS, 
S~tems ri lanning 
Centric Logistics Plan &Go! Hoogeveen 4.000 40 87 87 TMS, 
Solutions ritplanning, 

routeplanning 
Dordrecht 85 550 230 TMS, 

ritJ)lanning 
Prometheus Veenendaal 20 30 20 30 TMS, 
Informaties ritplanning, 

routeplanning 
RedPrairie DLxTMS Oosterhout 52 30 750 1.000 TMS, 

ritplanning, 
outeplannJrig 

Quintiq Quintiq 100 26 0 45 Ritplanning, 
Ap lication Suite routeplanning 

lnforIT Transfusion, 20 40 TMS, 
DCfusion ritplanning, 

route 1 ning 
lVU Benelux Combitour, Veenendaal 10 24 250 0 TMS, 

Contour Web ritplanning, 
routeplanning 

SfüpitSmarter.com ShipitSmarter.com Amsterdam 4 15 8 20 TMS, 
ritplanning, 
route):llanning 

Amplus Retrack Alphen a/d 5 Il 0 12 TMS, 
Rijn ritplanning, 

routeplanning 
MPObjects Customized Rotterdam 12 Jl 12 3 TMS, 

solutions ritplanning, 
route lanning 

GeoCo Transvision Arnhem 0 10 0 0 Ritplanning, 
routeplanning 

Sliedrecht Rit):llanning 
Castle TMS, 

Transport ritplanning, 
route lanning 

i2 Technologies i2 Transportation 5 5 1.257 900 TMS, 
Manager etc. ritplanning, 

route lanning 
BST EFIS Turnhout (B) 55 70 0 TMS, 

ritplanning 
Business Process Stella Krimpen a/d 8 0 0 TMS, 
Automation IJssel ritplanning, 

routeplanning 
Computer Breda 26 30 0 TMS, 
Solutions ritplanning 
Logistics 
Elit elitTMS Sint-Job-in-'t- 0 250 0 TMS, 
Tracingserver Goor (B) ritplanning 
Benelux 
Routing WinRoute Rotterdam 6 18 0 Ritplanning 
International NL 
Transvision Transvision Route Zoetermeer 2 35 0 TMS, 
International Planner; Fleet ritplanning, 

Planner route lannin 

* Deze cijfers zijn inclusief de klanten die andere producten dan TMS gebruiken. Ze zijn moeilijk 
vergelijkbaar met de andere TMS-leveranciers. 
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Bijlage L Tariefstructuren 

Vanwege geheimhoudingsredenen is deze bijlage niet weergegeven. 

-~ 
FneslandFoods 

Bijlage M Locaties van leegkomst netwerk Nabuurs 

Vanwege geheimhoudingsredenen is deze bijlage niet weergegeven. 
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