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ABSTRACT 

Tuis thesis is the conclusion of the study oflndustrial Engineering and Management Sciences and 
describes the approach and results of a project executed for a Dutch Third Party Logistics service 
provider. The project concerns the selection of a software tool to support the design and optimisation of 
distribution networks . 
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SAMENVATTING 

Dit is het verslag van een afstudeerproject van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven dat uitgevoerd is voor Frans Maas Logistics. 

Het afstudeerproject bestaat uit twee deelprojecten. In het eerste deelproject is een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de aandachtsgebieden van Frans Maas Logistics . 
Het tweede deelproject betreft de selectie en evaluatie van een softwarepakket voor het ontwerpen van 
distributienetwerken. 

Deel 1 Een verkennend onderzoek naar aandachtsgebieden bij Frans Maas Logistics 

Dit onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Koninklijke Frans Maas Groep NV en de faculteit Technologie Management van de Technische 
Universiteit. Het doel van het verkennend onderzoek was het in kaart brengen van de belangrijkste 
aandachtsgebieden bij Frans Maas Logistics om richtingen te kunnen aangeven voor nader onderzoek en 
samenwerking. 

De aandachtsgebieden zijn geïnventariseerd in interviews met leden van het management team van Frans 
Maas Logistics, general managers van de logistieke centra, project managers, account managers en 
senior logistieke ingenieurs . 
Voor het identificeren en classificeren van aandachtsgebieden is een organisatie-analyse model 
ontworpen. Dit model is gebaseerd op het 7S-raamwerk van Peters & Waterman [14] en wordt 
beschreven in hoofdstuk 2. Door middel van observaties en vervolggesprekken is de informatie uit de 
interviews aangevuld en geverifieerd. 

Met behulp van oorzaak-gevolg relaties is het onderlinge verband tussen de aandachtsgebieden aan 
gegeven en de belangrijkste aandachtsgebieden geïdentificeerd. 

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: 
• Het versterken van de marktfocus door het formuleren van dienst-markt-combinaties waarop Frans 

Maas Logistics zich wil richten . 
• Het opzetten van een produktbeleid waarin wordt aangegeven hoe de diensten worden ontwikkeld. 
• Het vastleggen van kennis in databestanden en opleidingsmodules, zodat 'het wiel niet opnieuw 

wordt uitgevonden'. 
• Het opzetten van een centraal personeelsbeleid zodat meer aandacht kan worden besteed aan het 

vergroten van de kennis van de organisatie en het begeleiden van medewerkers in hun loopbaan 
• Het verbeteren van het projectmanagement, zodat projecten sneller gerealiseerd kunnen worden 
• Het verbeteren van de interne communicatie. 

Om de aandachtsgebieden aan te pakken is het voorstel om een strategisch plan op te zetten als 
raamwerk voor de aandachtsgebieden. Het strategisch plan bestaat uit het formuleren van een 
basisstrategie en een uitwerking daarvan in een marketingbeleid, een produktbeleid en een organisatie. 
Uit de aandachtsgebieden zijn een aantal vraagstukken afgeleid die in vervolg onderzoeken kunnen 
worden onderzocht en als basis kunnen dienen voor het formuleren van een strategisch plan en het 
oplossen van de aandachtsgebieden. 
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Deel 2 Selectie van een softwarepakket voor het ontwerpen van distributienetwerken 

Eén van de aandachtsgebieden betrof een behoefte aan logistieke 'tools ' en modellen ter ondersteuning 
van het ontwerpen van logistieke concepten . Er is besloten om dit aandachtsgebied te kiezen als 
uitgangspunt voor een opdrachtformulering voor het tweede deelproject van het afstudeerproject 
aangezien dit een concreet ondetwerp is dat Frans Maas Logistics op korte termijn onderzocht wilde 
hebben. 

Op basis van richtlijnen van Brownstein & Lemer en Moret, Emst & Young is een plan van aanpak 
opgesteld voor het selecteren en evalueren van een softwarepakket voor het ontwerpen van 
distributienetwerken .. De uitvoering van de opdracht is in een aantal projectfasen opgedeeld: 
• ontwerpen van een Programma van Eisen 
• inventariseren van softwarepakketten 
• evaluatie van softwarepakketten: gap analysis 
• mogelijkheden aangeven om de gap te overbruggen 

1. Programma van Eisen 

In de eerste fase is een Programma van Eisen opgesteld op basis van een bestudering van 
distributienetwerken en gesprekken met de opdrachtgever en logistieke ingenieurs van Frans Maas 
Logistics . Het Programma van Eisen bestaat uit vier soorten eisen: :functionele, technische, kosten en 
service eisen. 
Belangrijke :functionele eisen zijn dat het software model rekening kan houden met levertijdseisen en 
verschillen in tarievenstructuren tussen verschillende trajecten in Europa. Paragraaf 7 .2 geeft een 
overzicht van de :functionele eisen. 

2. Inventarisatie van softwarepakketten 

Parallel aan het formuleren van eisen is een inventarisatie van softwarepakketten uitgevoerd. Via 
logistieke adviesbureaus, logistieke verenigingen en instituten zijn softwarepakketten opgespoord voor 
het ontwerpen van logistieke netwerken. Figuur 8.1 geeft een overzicht van op de markt beschikbare 
softwarepakketten. Op een softwarepakket na worden alle softwarepakketten geleverd door 
Amerikaanse leveranciers . 

3. Gap analysis 

In de derde fase, de 'gap analysis ' zijn de mogelijkheden van de softwarepakketten vergeleken met de 
eisen van Frans Maas Logistics. 
Om uit de long list van softwarepakketten een short list op te stellen zijn twee knock-out criteria 
gehanteerd met betrekking tot het kunnen leveren van support in Europa. Een drietal leveranciers bleef 
toen over en is uitgenodigd voor het geven van een demonstratie van de softwarepakketten. 

De twee meest belovende softwarepakketten (Caps Supply Chain Designer en Cast-dpm) zijn 
uiteindelijk geëvalueerd met een test case. De test case is opgezet op basis van het Programma van Eisen 
en een bestudering van beschikbare data in aanvragen voor offerte. 

Uit de evaluatie met de test case bleek dat beide pakketten niet aan alle eisen exact voldoen, maar in de 
meeste gevallen wel aan de intentie van de eisen. Het belangrijkste verschil tussen de eisen van Frans 
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Maas Logistics en de mogelijkheden van de pakketten is dat geen van beide pakketten zowel het 
optimale aantal en locatie van distributiecentra als de optimale transportverbindingen zelf kan 
genereren, rekening houdend met alle kostensoorten en restricties . Dit blijkt inherent te zijn aan de 
mogelijkheden van de hedendaagse optimaliseringstechnieken Oineaire programmering). Om een netwerk 
te kunnen optimaliseren moeten de (kandidaat) knooppunten van het netwerk bekend zijn. Beide 
pakketten hebben dus een database nodig met kandidaat locaties voor het bepalen van het optimale 
distributienetwerk. 

De belangrijkste verschillen tussen Caps Supply Chain Designer en Cast-dpm zijn : 

Niveau van optimaliseren 
Het optimaliseringsmodel van Caps Supply Chain Designer kan ingesteld worden zodat automatisch 
' open-close' beslissingen van distributiecentra worden geëvalueerd. Op deze wijze kan de Supply Chain 
Designer de beste combinatie (goedkoopste netwerk) van distributiecentra bepalen uit een set van 
kandidaten van distributiecentra. 
Cast-dpm daarentegen kan alleen de goederenstromen optimaliseren van een gegeven netwerk-structuur. 

Modelleren van scenario 's 
In Caps Supply Chain Designer zijn meer mogelijkheden dan in Cast-dpm om restricties te specificeren 
voor het genereren van verbindingen tussen knooppunten. 

Modellering van kosten 
Caps Supply Chain Designer heeft een grotere flexibiliteit dan Cast-dpm voor het modelleren van 
kostenfuncties . 
Daar staat tegenover dat Cast-dpm enkele standaard functies heeft die niet in de Supply Chain Designer 
beschikbaar zijn, zoals het creëren van tarieven tabellen van eigen transportmiddelen m.b .v. pseudo
routing & scheduling. 

4. Afstemming van eisen en mogelijkheden 

Er zijn twee uitersten te onderscheiden voor het op elkaar afstemmen van eisen en mogelijkheden.: 
• het ontwikkelen van software 
• het ontwikkelen van procedures 

In dit geval zijn er weinig mogelijkheden voor het ontwikkelen van software zodat aan de eisen wordt 
voldaan. Het voorstel is een ontwerp-methode te hanteren waarin de nadruk ligt op het creëren van 
scenario' s op basis van logistieke kennis om vervolgens te evalueren en optimaliseren met behulp van 
een softwarepakket. 

De kwaliteit van een ontwerp met behulp van een softwarepakket is sterk afhankelijk van de kwaliteit 
van de input data . Daarom wordt voorgesteld om een monitoring system op te zetten voor het 
verzamelen en analyseren van project-onafhankelijke data (zoals transporttarieven). Een monitoring 
system bestaat dan uit een centrale database èn een analist die verantwoordelijk is voor het accuraat 
houden van data. 
De mogelijkheden en kosten van een monitoring system kunnen nader onderzocht worden . 

Voor het ontwerpen van distributienetwerken wordt het pakket van Caps Logistics aanbevolen 
aangezien dit pakket het beste kan voldoen aan de functionele eisen. 
Het softwarepakket kan toegepast worden bij het maken van ontwerpen in de initiatiefase van een 
project en in re-engineeringsprojecten voor bestaande klanten. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeerproject van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij Frans Maas Logistics in 
Venlo. 
Bij deze wil ik graag alle medewerkers van Frans Maas bedanken die mij met raad en daad hebben 
bijgestaan en in het bijzonder de heer van Aalst, de heer Lammers en de heer Loeffen. 

Tevens wil ik mijn begeleiders, Prof. van Laarhoven en Prof. de Kok bedanken voor hun adviezen die 
het project op het juiste spoor hebben gehouden. 

Ik ben ervan overtuigd dat een softwarepakket een bijdrage kan leveren aan het ontwerpen van 
distributienetwerken en hoop dat Frans Maas Logistics dat ook als zodanig zal ervaren. 

Erik Koeman 

Venlo, oktober 1997 
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DEEL 1: 

Een verkennend onderzoek naar 
aandachtsgebieden bij Frans Maas Logistics 



HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de Koninklijke Frans Maas Groep en de divisie Frans 
Maas Logistics . Vervolgens worden de aanleiding voor het afstudeerproject en de opdrachtformulering 
beschreven. Tot slot worden de gevolgde aanpak en de opbouw van het rapport beschreven. 

1.1 De Koninklijke Frans Maas Groep N.V. 

De onderneming Frans Maas is opgericht in 1890 en heeft momenteel circa 3.700 werknemers. Frans 
Maas realiseerde in 1996 een netto omzet van 1,2 miljard gulden. 

De Koninklijke Frans Maas Groep N.V. bestaat uit 2 divisies: 
• Frans Maas International Freight Forwarding (FM IFF) . Deze divisie richt zich op de collectie en 

distributie van stukgoed in opdracht van zo'n 40.000 klanten en beschikt daarvoor over een Europees 
netwerk van 120 vestigingen in twintig landen. 

• Frans Maas Logistics . De divisie Logistics neemt complete logistieke projecten ter uitvoering over. 
Alle activiteiten in de integrale logistieke keten behoren tot het werkterrein. Logistics biedt op maat 
gesneden dienstverlening aan op basis van een langdurige relatie met de klant. 

Integrale logistiek is de beheersing van de goederenstroom van een logistieke keten van leveranciers, via 
produktie naar de eindklanten en kan tevens de goederenstroom van defecte goederen terug naar de 
fabrikant betreffen. Figuur 1.1 geeft een schematische weergave van een logistieke keten. 

Inkooplogistiek Produktielogistiek Distributielogistiek 
··· ··· · · ·· ··· · ······ · · · ···· · ·· · ► ········· · · ······ · ··· ··► - - - - - - - - - - - - - - -► 

leverancier afnemer 

leverancier afnemer 

◄-- - - - --- - -- - ---------- - - - - - -

Reverse Logistics 
Figuur 1. 1: De logistieke keten 

Frans Maas Logistics B.V. 

Frans Maas Logistics heeft ongeveer 1200 werknemers en 20 klanten, ondergebracht in 8 logistieke 
centra in Nederland en 5 logistieke centra in het buitenland (Europa). Enkele grote klanten zijn Rank 
Xerox, Sun Microsystems, Genera! Electric Plastics en AutoEuropa (Ford & Volkswagen). 

De diensten die FM Logistics uitvoert voor haar klanten betreffen gedeelten uit de logistieke keten van 
de klant en Value Added Logistics (VAL) . 

• FRANS MAAS 
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Voorbeelden van VAL zijn het klantspecifiek maken van kopieerapparaten en het laden van software op 
computers . 

In principe wordt voor elke klant een dedicated warehouse opgezet. Tevens komt shared warehousing 
voor, waarbij de warehousing van een paar klanten wordt ondergebracht in één Logistics Center. 

Figuur 1.2 geeft een weergave van de organisatiestructuur van Frans Maas Logistics. 

De afdeling Sales & Marketing is verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe klanten en het 
vergroten van de omzet bij de bestaande klanten. De afdeling Logistics Projects zet logistieke projecten 
op voor nieuwe klanten. Als een project voldoet aan de service-eisen van de klant en de interne 
rendementseisen van FM Logistics wordt het project overgedragen aan de Operaties (FM Logistics 
Nederland of FM Logistics International). 

Frans Maas Logistics 

Finance 

lnfonnation Systems 

FM Logistics Nederland FM Logistics International Logistics Projects Sales & Marketing 

Figuur 1.2: Organisatiestructuur Flvf Logistics 

1.2 Opdrachtformulering en opbouw van het rapport 

De aanleiding voor dit afstudeerproject is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Frans 
Maas Groep NV (Frans Maas) en de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit 
Eindhoven, voor tenminste 5 jaren. De basis van deze samenwerking wordt gevormd door twee 
uitgangspunten: 
• Frans Maas heeft vanwege een sterke groei behoefte aan hoog opgeleide mensen met 

(bedrijfskundige) logistieke expertise. 
• De faculteit Technologie Management is geïnteresseerd in onderzoeksvragen op gebieden als Supply 

Chain Management en Organisatienetwerken. 

Er is besloten te starten met een verkem1end onderzoek, uitgevoerd door een afstudeerder, naar de 
belangrijkste aandachtsgebieden van de divisie Frans Maas Logistics om richtingen te kunnen aangeven 
voor verder onderzoek en samenwerking. In een latere fase zal een dergelijk onderzoek worden 
uitgevoerd bimlen de divisie International Freight Forwarding. 

De divisie Logistics is een jonge, sterk groeiende divisie en bevindt zich in een proces van 
professionalisering van de organisatie. In dat kader is ook het managementteam van de divisie Logistics 
geïnteresseerd in een overzicht van gebieden waar meer aandacht aan besteed moet worden. Aangezien 
een afstudeerproject van de Technische Universiteit Eindhoven zowel uit een analyserende fase als ook 
uit een ontwerp-fase moet bestaan is besloten het afstudeerproject op te delen in twee deelprojecten. 
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De opdrachtformulering van het afstudeerproject is dan ook tweeledig: 
• Identificeer de aandachtsgebieden1 van de divisie Frans Maas Logistics B. V en geef richtingen 

aan voor nader onderzoek. 
• Ontwerp voor één van de aandachtsgebieden een verbeterde situatie. 

De opbouw van het verslag kent dezelfde structuur als het afstudeerproject. In deel 1 wordt de 
uitwerking beschreven van het onderzoek naar de aandachtsgebieden van Frans Maas Logistics. 

Het aandachtsgebied dat als onderwerp van onderzoek is gekozen voor het tweede deelproject betreft een 
behoefte van Frans Maas Logistics aan logistieke 'tools' en modellen voor het ontwerpen van logistieke 
concepten. Dit onderzoek vormt het hoofdonderzoek van het afstudeerproject en wordt beschreven in 
deel 2 van het afstudeerverslag. Hoofdstuk 5 beschrijft de opdrachtformulering en methode van aanpak 
van het tweede deelproject. 

1.3 Gevolgde aanpak van het verkennend onderzoek 

Het identificeren van aandachtsgebieden betekent in wezen het doorlichten van de organisatie en 
vergelijken met de gewenste situatie. Een doorlichting bestaat in het algemeen uit vier stappen: 
1. verwerven van gegevens 
2. analyseren van gegevens 
3. trekken van conclusies 
4. adviseren: het doen van verbeteringsvoorstellen 

Voor het verwerven van gegevens is besloten een interview-ronde te houden onder de leden van het 
management team van Frans Maas Logistics, de general managers van de logistieke centra in Nederland 
en de project managers . Tevens zijn interviews gehouden met de managers van Finance en Information 
Systems, de account managers voor Rank Xerox en Sun Microsystems en de ingenieurs van de afdeling 
voor Logistics Support. 

Het doel van de interviews was het inventariseren van aandachtsgebieden die de geïnterviewden 
waarnemen in hun eigen werkterrein, op het werkterrein van anderen en in het beleid van FM Logistics. 
Om de geïnterviewden vrij te laten in het aandragen van aandachtsgebieden op alle mogelijke terreinen is 
afgezien van een standaardvragenlijsten, maar zijn de interviews gestructureerd volgens een ruw 
raamwerk. In bijlage 1 is een interview guide volgens dit raamwerk opgenomen. 

Om een totaalbeeld te krijgen van de aandachtsgebieden van Frans Maas Logistics en niet uitsluitend 
afhankelijk te zijn van de interviews, is een organisatie-analysemodel ontworpen waarmee 
aandachtsgebieden in de totale bedrijfsvoering kunnen worden geïdentificeerd en geclassificeerd. Dit 
model wordt beschreven in hoofdstuk 2. 
Met behulp van observaties, gegevens uit databestanden en vervolginterviews is geprobeerd een 
compleet overzicht te maken van de aandachtsgebieden van Frans Maas Logistics. 
Het organisatie-analysemodel wordt in hoofdstuk 3 gebruikt als classificatieraamwerk voor het 
weergeven van de resultaten van de inventarisatie. De aandachtsgebieden worden beschreven volgens dit 
model en het onderlinge verband wordt aangegeven met behulp van een stroomschema. 

In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken uit de analyse van de aandachtsgebieden en worden 
richtingen aangeven voor nadere onderzoeken. 

1 Onder aandachtsgebieden wordt verstaan: alle aspecten in de breedte van de bedrijfsvoering waar 
veranderingen gewenst zijn. 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op aandachtsgebieden die op het beleidsniveau liggen van de divisie 
Lo istics. 

FRANS MAAS 3 



HOOFDSTUK 2 HET ORGANISATIE-ANALYSEMODEL 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van een analysemodel voor het analyseren van een organisatie en 
het classificeren van aandachtsgebieden. 

Het analysemodel is gebaseerd op het 7S-raamwerk van Peters & Waterman [14] en maakt het mogelijk 
om een organisatie zowel in de breedte van het beleid als op verschillende niveaus van beleid door te 
lichten . 

2.1 Het 7S-raamwerk 

Peters & Waterman van het adviesbureau McKinsey hebben een model ontwikkeld voor het analyseren 
van organisaties: het 7S-raamwerk (zie figuur 2.1). Dit raamwerk bestaat uit zeven factoren die een 
essentiële rol spelen in het succesvol functioneren van een organisatie, namelijk: 

1. Strategy: 
2. Structure: 
3. Systems: 

4. Skills: 
5. Staff: 
6. Style: 
7. Shared Values: 

de strategie van de onderneming 
de organisatiestructuur 
de formele procedures en informatiesystemen die gebruikt worden om de primaire 
processen te besturen 
de kerncompetenties van de onderneming 
de wijze waarop het personeel wordt geselecteerd, opgeleid en beloond 
de stijl van leiding geven door het (top )management 
de gemeenschappelijke normen, waarden en overtuigingen 

Figuur 2.1: Het 7-S raamwerk 

Voor het analyseren van de bestaande situatie heeft dit het klassieke 7S-raamwerk een aantal 
beperkingen: 
• het primaire proces blijft buiten beeld; 
• de relatie met de omgeving komt maar ten dele in beeld; 
• om een complete analyse van de bestaande organisatie te krijgen is het nuttig om een aantal S-en een 

ruimere interpretatie te geven . 

FRANS MAAS 
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Van Aken [l] heeft in verband met deze beperkingen een uitgebreide versie van het 7S-raamwerk 
ontworpen. Deze bredere interpretatie wordt gebruikt voor het ontwerp van het analysemodel in 
paragraaf 2. 2. 

2.2 Het Organisatie-analysemodel 

Het 7S-raamwerk geeft een overzicht van de breedte van de aspecten van bedrijfsvoering. Deze 
aspecten kunnen op méérdere niveaus in een organisatie worden onderscheiden. 
Een algemene indeling van beleidsniveaus in een organisatie is er een naar beslissingsniveaus. Er kunnen 
drie beslissingsniveaus worden onderscheiden: 

1. Strategische beslissingen hebben betrekking op de doelen die een organisatie wil realiseren en de 
wegen waarlangs dat moet gebeuren. Deze beslissingen hebben een grote invloed op de 
bedrijfsvoering op een lange termijn(> 5 jaar). 

2. Tactische beslissingen hebben betrekking op de middelen die ingezet moeten worden voor een 
bepaalde strategie. De beslissingen hebben invloed op de middellange termijn (1 tot 5 jaar). 

3. Operationele beslissingen hebben betrekking op de uitvoering van de gekozen strategie en tactiek en 
hebben invloed op de korte termijn (tot 1 jaar). 

De beslissingen op hogere niveaus zijn kaderstellend voor de daaronder liggende niveaus en kunnen 
volgens een hiërarchische (piramide) structuur worden voorgesteld (zie figuur 2.2) . 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 

Figuur 2.2: Piramidemodel van beslissingsniveaus 

Het beleidsniveau geeft een indicatie aan van de verwachte 'impact' dat een aandachtsgebied zou 
kunnen hebben. 

Op ieder beslissingsniveau kunnen de aspecten van het 7S-raamwerk worden onderscheiden. 

De aspecten van het 7S-raamwerk gekoppeld aan de drie beslissingsniveaus vormen het Organisatie
analyse model (zie figuur 2.3) . 

De term ' strategy' is vervangen door 'Service-Market Combination' (SMC), aangezien de combinatie 
van 'strategy' met 'strategisch' beslissingsniveau geen zinnige combinatie oplevert. Het aspect Service
Market Combination betreft dan strategische vraagstukken als 'welke produkten/diensten wil ik 
aanbieden?' en 'op welke markten wil ik opereren?'. 
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Tactisch 
niveau 

Operationeel 
niveau 

SMC 

Figuur 2.3 

Strategisch 
niveau 

Structure Systems Skills Staff 

Het Organisatie-analysemodel 

Style Shared 
values 

Op basis van het uitgebreide raamwerk van Van Aken [l] en de vervanging van het aspect ' Strategy' 
door 'Service-Market-Combination' ontstaat het 7S-raamwerk voor dienstverlenende organisaties: 

1. Service-market 
combination: 

2. Structure: 

3. Systems: 

4 . Skills: 

5. Staff: 

6. Style: 
7. Shared Values: 

de diensten die men wil aanbieden aan bepaalde marktsegmenten. 

de interne positiestructuur van (zowel formeel als informeel) de organisatie, haar 
machtsstructuur en haar externe structuur (relaties met klanten, concurrenten en 
leveranciers en strategische allianties) . 
de formele en informele bestuurlijke en fysieke procedurestructuur. Op tactisch 
niveau betekent dat de procedures en informatiesystemen om het primaire proces 
te sturen en op operationeel niveau betekent dat het primaire proces zelf. 
alle kennis en vaardigheden die gebruikt worden om het primaire proces goed te 
laten verlopen, zowel de kerncompetenties als alle andere kennis. 
de formele en informele wijze waarop personeel geworven, geselecteerd, opgeleid 
en beoordeeld en beloond wordt. 
de stijl van leiding geven en de stijl van organiseren. 
de organisatiecultuur. 

De aspecten van het analysemodel kunnen opgevat worden als 'containerbegrippen', waarin 
aandachtsgebieden op meerdere onderwerpen kunnen worden onderscheiden. Het aspect Structure 
betreft bijvoorbeeld zowel de interne als de externe communicatiestructuur van een organisatie. 

Het belang van elk aspect is niet even groot. De kerncompetenties van een logistieke dienstverlener zijn 
kennis (skills) en informatiesystemen (systems) . 

Frans Maas Logistics is op alle aspecten van het analysemodel doorgelicht met behulp van interviews en 
observaties. De nadruk in dit verkennend onderzoek ligt op het identificeren van aandachtsgebieden op 
het strategische en tactische niveau. Tijdens de interviews zijn ook aandachtsgebieden naar voren 
gekomen die te maken hebben met het primaire proces en op het operationele niveau liggen. Deze 
aandachtsgebieden worden beschreven onder het aspect ' systems' . 
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HOOFDSTUK3 DE AANDACHTSGEBIEDEN 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de aandachtsgebieden die naar voren zijn gekomen in het 
verkennend onderzoek. Om de aandachtsgebieden te ordenen is gebruik gemaakt van het organisatie
analysemodel uit hoofdstuk 2. 

3.1 Service-market-combination 

Ten aanzien van het aspect service-market-combination kunnen drie samenhangende aandachtsgebieden 
worden onderscheiden op het strategische niveau. 

Marktfocus : formuleren van dienst-markt-combinaties 

Veel geïnterviewden vragen zich af welke richting de logistieke dienstverlening van Frans Maas 
Logistics opgaat en op welke soort bedrijven die dienstverlening zich richt. 

Er is geen strategisch plan waarin is vastgelegd op welke dienst-markt-combinaties FM Logistics zich 
wil richten. Voor een pro-actieve marktbenadering is het echter van belang om eenduidig vast te leggen 
welke diensten aan welke klantengroep of marktsegment zullen worden aangeboden. 

Een aanzet tot het vaststellen van de scope van de dienstverlening is gemaakt door de afdeling Logistics 
Projects (project managers en logistics engineers). In september van 1996 heeft deze afdeling in een 
conferentie bepaald wat zij zien als de marktstrategie van FM Logistics en globaal wat de diensten zijn 
die FM Logistics wil aanbieden (zie bijlage 2). Daar is echter niet bij aangegeven welke diensten voor 
welke klantengroepen bedoeld zijn, wat de inhoud is van die diensten en hoe die diensten ontwikkeld 
zullen worden. 

Pro-actief marketingbeleid 

Volgens de geïnterviewden kan Frans Maas Logistics meer aandacht besteden aan een pro-actieve 
marktbenadering. Door actief naar de markt te treden is men niet afhankelijk van de aanvragen voor 
offerte, maar kan men in een vroeger stadium in contact treden met de klant. 
Om pro-actief naar de markt te kunnen toetreden zal eerst bepaald moeten worden welke soorten klanten 
men wil benaderen en op welke wijze deze bedrijven het beste benaderd kunnen worden. 

Behalve ten aanzien van acquisitie vindt het merendeel van de geïnterviewden ook een actiever beleid ten 
aanzien van Public Relations gewenst om de naambekendheid te vergroten. Frans Maas Logistics treedt 
namelijk niet actief in het nieuws door middel van publikaties in vakbladen, reclame of deelname aan 
seminars . De geïnterviewden denken dat de markt van Frans Maas het beeld heeft van een 
transportonderneming en niet als logistieke dienstverlener. 

Om meer aandacht te besteden aan het bepalen van een marktfocus en een pro-actieve acquisitie van 
klanten is in februari 1996 een Sales & Marketing functie toegevoegd aan het management. 
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Produktbeleid 

Een produktbeleid dient de richting aan te geven voor het ontwikkelen van produkten (in dit geval 
logistieke diensten) en welke kennis daarvoor nodig is. 
Het huidige dienstenpakket van Frans Maas Logistics is tot stand gekomen doordat men heeft 
gereageerd op specifieke wensen van klanten. De uitbreiding van het dienstenpakket is dus niet het 
gevolg geweest van een vooraf gespecificeerd beleid dat aangeeft om bepaalde diensten te ontwikkelen 
voor bepaalde klantengroepen. 
Doordat niet is bepaald welke diensten FM Logistics wil aanbieden is het niet mogelijk om een beleid 
voor produktontwikkeling te formuleren . 

3.2 Structure 

3.2.1 Structure - strategisch niveau 

Een aandachtsgebied op strategisch niveau is centralisatie van activiteiten. 

Centralisatie van activiteiten 

Volgens verschillende geïnterviewden zou het efficiënter zijn om bepaalde activiteiten centraal ( door het 
hoofdkantoor) uit te voeren, in plaats van gedecentraliseerd naar de Logistics Centers . Het betreft dan 
zaken als leverancierscontracten, transportcontracten en personeelsbeleid. 

Elke logistieke operatie maakt onafhankelijk van elkaar afspraken met expediteurs, waardoor sub
optimalisatie ontstaat. Voor bepaalde diensten zouden allianties aan gegaan kunnen worden met 
gespecialiseerde expediteurs of logistieke dienstverleners. 
Voor het aantrekken van personeel voor de Logistieke centra is Frans Maas Logistics een alliantie 
aangegaan met Adecco. 
Er is een projectgroep gevonnd voor het inventariseren van de gebieden waarop behoefte bestaat aan het 
aangaan van allianties en het opstellen van een procedure om dergelijke allianties aan te gaan. Dit 
project is echter nog niet van de grond gekomen, vanwege een hogere prioriteit van het dagelijks werk. 

Volgens een aantal geïnterviewden zou er meer samengewerkt kunnen worden met de divisie FM IFF. 
Dit ligt echter niet in de lijn van het beleid van de Frans Maas Groep . De ingeslagen weg is die van twee 
onderling onafhankelijke opererende divisies . Er is geen gedwongen winkelnering met betrekking tot het 
inkopen van transport van de divisie Logistics bij FM IFF. De huidige samenwerking tussen de twee 
divisies bestaat uit het doorspelen van aanvragen voor offerte die beter behandeld kunnen worden door 
de andere divisie. Verdergaande samenwerking tussen de twee divisies wordt in dit afstudeerverslag niet 
als een aandachtspunt voor Frans Maas Logistics beschouwd. 

3.2.2 Structure - tactisch niveau 

Aandachtsgebieden op tactisch niveau zijn de organisatiestructuur van de afdeling Logistics Projects en 
de interne communicatie die onvoldoende wordt ervaren, als gevolg van een organisatiestructuur zonder 
geformaliseerde overlegstructuren. 

Organisatiestructuur van de afdeling Logistics Projects 
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Doordat de divisie Logistics sterk groeit zal met de huidige organisatiestructuur van de afdeling 
Logistics Projects het aantal projecten niet meer beheersbaar blijven. 

Doordat er onvoldoende afstemming plaats vindt tussen het aantal aanvragen voor offerte waarop wordt 
gereageerd en de capaciteit van de afdeling Logistics Projects ontstaat hoge werkdruk bij project 
managers en engmeers . 

Er ontbreekt een duidelijke geformaliseerde organisatiestructuur voor de afdeling Logistics Projects . Het 
is daardoor onduidelijk of zaken, zoals personeelszaken en vakinhoudelijke begeleiding onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de lijnstructuur of onder de projectstructuur. 
Recentelijk is een aanzet gemaakt tot het herstructureren van de afdeling Logistics Projects, door een 
onderscheid aan te brengen tussen senior en junior projectmanagers en engineers . 

Interne communicatie 

Zowel top-down, als tussen logistieke centra en de afdeling Logistics Projects is er onvoldoende 
communicatie. 

In het algemeen vinden de geïnterviewden dat men onvoldoende op de hoogte wordt gehouden van 
ontwikkelingen binnen Frans Maas Logistics, zowel met betrekking tot welke projecten opgezet worden 
als personele aangelegenheden (er is geen personeelsblad of nieuwsbulletin). 
Communicatie heeft ook betrekking op het gebruik maken van de kennis en ervaring van de 
verschillende organisatie-onderdelen. Er is nauwelijks uitwisseling van ke1mis tussen projecten en 
operaties . Verder is het niet duidelijk wie welke kennis bezit. 

Bij veel geïnterviewden heerst onduidelijkheid over de strategie van Frans Maas Logistics . 

Er is geen formeel werkoverleg tussen de projectteams waardoor niet optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de kennis en ervaringen die opgedaan wordt met de verschillende projecten. 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de Logistics Support engineers van 
Frans Maas Logistics Nederland, noch door de Logistics Centers noch door de projectteams. 

3.3 Systems 

3.3.1 Systems - strategisch niveau 

Een aandachtsgebied op strategisch niveau is het ontwikkelen van generieke informatiesystemen. 

Generieke logistieke informatiesystemen 

Ter ondersteuning van de warehouse-activiteiten in de verschillende logistieke centra heeft Frans Maas 
een eigen informatie-systemen ontwikkeld, LogimaX genaamd. Elke klant heeft echter specifieke wensen 
waardoor er verschillende 'versies' van LogimaX zijn ontstaan. Deze versies zijn zeer klantspecifiek en 
kunnen daardoor niet overgenomen en geïmplementeerd worden bij nieuwe operaties. Tevens zijn 
aanpassingen aan deze systemen moeilijk herbruikbaar voor andere vestigingen, zonder dat dit extra 
kosten met zich meebrengt. 

Er is nog geen generiek logistiek systeem dat aan de meeste klantenwensen zou kunnen voldoen. Met een 
generiek logistiek systeem kan geprofiteerd worden van synergievoordelen. Uitbreidingen en 
verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd in verschillende logistieke centra, zonder dat het wiel 
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voor een tweede keer wordt uitgevonden. Nieuwe projecten zouden sneller opgestart kunnen worden met 
behulp van een generiek systeem dat in korte tijd klantspecifiek gemaakt kan worden. 

In twee afstudeeronderzoeken (Slotboom [17]; van den Boogaard [2]) is een aanzet gedaan tot het 
opstellen van een Programma van Eisen voor een generiek informatiesysteem (LogimaX2000 genaamd), 
dat het 'oude' LogimaX zou moeten opvolgen. Er is echter geen tijd en geld beschikbaar gesteld door het 
management voor het ontwerpen van een generiek systeem. Het management heeft namelijk nog geen 
beslissing genomen omtrent de bouw van een generiek systeem, aangezien klanten systemen vragen die 
aangepast zijn aan hun eigen systemen. 

Momenteel wordt vanuit de verschillende versies van LogimaX gewerkt naar een generiek logistiek 
systeem, maar omdat er klantspecifieke systemen moeten worden geïmplementeerd voor nieuwe 
projecten verdwijnt het generieke karakter in een vroege ontwerp-fase. 
Eigenlijk zou men een generiek systeem willen ontwerpen op basis van generieke logistieke concepten, 
maar er zijn nog geen beschrijvingen van logistieke processen in generieke concepten. 

3 .3 .2 Systems - tactisch niveau 

Op tactisch niveau betreft ' Systems ' de procedures en informatiesystemen om het primaire proces te 
sturen. De activiteiten die betrekking hebben op het ontwerpen van een logistiek concept tot het opzetten 
van een logistieke operatie kunnen worden beschouwd als het primaire (ontwerp-) proces van Frans 
Maas Logistics (zie figuur 3.1). 
Aandachtsgebieden op tactisch niveau hebben betrekking op het projectmanagement. 

Projectmanagement 

Ten aanzien van projectmanagement zijn 2 aandachtsgebieden naar voren gekomen. 

• de projectaanpak 
Volgens een aantal geïnterviewden ontbreekt een standaardmethode volgens welke projecten zouden 
moeten worden aangepakt. Recentelijk is echter de werkwijze van de afdeling Logistics Projects 
vastgelegd door een werkgroep van projectmanagers . De fasering van projecten is beschreven en een 
aantal hulpmiddelen en checklisten die gebruikt kunnen worden voor de aanpak van deze fasen 
Met het vastleggen van de eigen werkwijze is een eerste aanzet gedaan tot het specificeren van de 
kerncompetentie van de afdeling Logistics Projects. 
Er zijn echter geen kwaliteitseisen opgesteld waaraan de aanpak van projecten moet voldoen. Een aantal 
geïnterviewden vraagt zich af of het mogelijk is de processen van Logistics Projects zodanig vast te 
leggen dat een kwaliteitsbeheersingssysteem kan worden opgezet of een ISO-certificaat kan worden 
behaald. 

• evaluatie van projecten 
Verschillende mensen vragen zich af waarom er geen evaluaties van projecten plaatsvinden en waarom 
er geen terugkoppeling plaatsvindt vanuit de Logistics Centers na een bepaalde periode in operatie te 
zijn geweest. 
Er wordt niet vastgelegd in rapporten wat de uitgangsptmten waren van een project, hoe het project is 
verlopen, wat de knelpunten zijn geweest en hoe de implementatie van het project is ervaren door de 
klant. Hierdoor wordt niet voldoende geleerd van ervaringen met het opzetten van projecten. 

10 



3.3.3 Systems - operationeel niveau 

Op operationeel niveau heeft 'Systems ' betrekking op het primaire proces. Figuur 3.1 geeft een 
weergave van het primaire proces van Frans Maas Logistics . Voor een aantal processen zal worden 
aangegeven welke aandachtsgebieden zijn geïdentificeerd. 

Bij het maken van ontwerpen worden aannames gedaan met 
betrekking tot normtijden (bijvoorbeeld handlingstijden of 
trucksnelheden). Deze aannames zijn niet gebaseerd op de 
praktijk. Er wordt geen beroep gedaan op ervaringscijfers van 
logistieke operaties. 

Zowel logistieke processen als systemen worden telkens opnieuw 
ontwikkeld: Het wiel wordt opnieuw uitgevonden. Bij het 
ontwerpen van logistieke structuren worden oplossingen voor 
operationele problemen bedacht die al eerder zijn opgelost bij 
andere projecten; bijvoorbeeld de wijze van orderpicken in een 
warehouse. 
Het wiel opnieuw uitvinden heeft ook betrekking op het 
ontwikkelen van informatiesystemen aangezien voor elk project 
een dedicated systeem wordt ontworpen. 

Bij het opstarten van projecten kunnen allerlei operationele 
problemen ontstaan. Onder andere doordat in de ontwerp-fase 
niet eenduidig is vastgelegd welke processen er zullen 
plaatsvinden in een warehouse en wat de functionele eisen moeten 
zijn aan het informatiesysteem. 

Opvallend is dat er geen aandachtsgebieden naar voren zijn 
gekomen in de operationele activiteiten van de logistieke centra . 

Figuur 3.1: 

Voor
ontwerp 

Alternatieve 
ontwerpen 

Detail
ontwerp 

Operationele 
testfase 

Opstart van 
de operatie 

optimalisatie 
tot max cap. 

Het primaire (ontwerp-) proces 

Als gevolg van de aandachtsgebieden in het ontwerp-proces is er een behoefte ontstaan aan 'tools' en 
modellen ter ondersteuning van het ontwerpen. 

Behoefte aan 'tools ' en modellen: 
• keuzemodellen voor logistieke concepten 
Zowel op aggregaatniveau als op detailniveau zijn keuzemodellen gewenst voor het bepalen van het 
beste logistiek concept voor de juiste situatie. 
Op aggregaat niveau gaat het om vraagstukken als: 
- Wat is het optimale aantal distributiecentra? 
- Waar kan het beste een centraal distributiecentrum worden neergezet? 
- Wat is de beste manier van aanleveren aan distributiecentra? 
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Op detailniveau gaat het om vraagstukken als : 
- Wat is de beste inrichting van een warehouse? 
- Welke transportmiddelen kunnen het beste ingezet worden? 
- Welke opslagmethodiek kan het beste worden gekozen? 
- Welke pickmethodiek kan het beste worden gekozen? 

Er is een projectgroep ' Logistieke modellen & concepten' opgezet door de afdeling Logistics Projects 
om de verschillende concepten en keuzemodellen vast te stellen. Deze projectgroep is echter nog niet van 
de grond gekomen. 

• softwarepakket voor simulatie van magazijnprocessen 
Er vindt geen simulatie plaats van ontwerpen van magazijn lay-outs en magazijnprocessen voor nieuwe 
projecten. Doordat de berekeningen voor een statische situatie worden gemaakt is het niet mogelijk om 
gevoeligheden in de berekende oplossing te kunnen opsporen. 
Er is een simulatiepakket (Taylor) beschikbaar, dat gebruikt is voor Frans Maas Logistics Venray, maar 
dat niet gebruikt wordt door de logistics engineers op het hoofdkantoor voor het ontwerpen van nieuwe 
projecten. Om een simulatiemodel te maken is veel tijd nodig dit simulatiepakket te kunnen gebruiken is 
veel tijd en kennis nodig om het te maken. 
Er is behoefte aan een simulatiepakket dat snel de ontworpen logistieke oplossingen kan simuleren. 

3.4 Skills 

Om het primaire proces goed te laten verlopen is kennis nodig. Op een aantal gebieden is er echter een 
tekort aan kennis. De afdeling Logistics Projects heeft een aantal projectgroepen opgezet voor het 
opstellen van interne opleidingsmodules om te voldoen aan de kennisbehoeften. Deze projectgroepen zijn 
echter nog niet van de grond gekomen. 

Ten aanzien van het aspect ' skills ' zijn de volgende aandachtsgebieden gesignaleerd: 
- Vergroten van kennis 
- Kennis structureel vastleggen 

Kennis vergroten 

• Bedrijfsspecifieke kennis (projectgroep 'Eigen bedrijf) . 
Er is behoefte aan een overzicht van de historie, organisatie, diensten en processen van Frans Maas 
en bij wie men terecht kan voor specifieke kennis binnen Frans Maas Logistics . 

• Logistieke informatiestromen en automatisering 
Een projectgroep is opgezet om de kennis op het gebied van logistieke informatiestromen en de 
automatisering daarvan vast te leggen en te vergroten. 

• Bouwtechniek (projectgroep Bouw) 
Er is weinig kennis op het gebied van bouwtechniek. Deze kennis is nodig in verband met het laten 
(ver-) bouwen van magazijnruimten. In het verleden was er een speciaal bouwbureau van de Frans 
Maas Groep die deze kennis in huis had. 

Kennis structureel vastleggen 

Er wordt niet bij gehouden wie welke kennis bezit. Er is geen centrale databank waaruit iedereen 
informatie kan putten en infonnatie kan aanbieden. Te denken valt aan informatie over logistieke 
operaties (zoals procesgegevens, normtijden), klanten, projecten (bijvoorbeeld projectevaluaties), kennis 
en ervaring van werknemers, presentaties van congressen, etc. 
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3.5 Staff 

Personeelsbeleid 

Er is geen centraal personeelsbeleid voor de divisie Logistics in zijn geheel. Elk Logistics Center is 
verantwoordelijk voor het voeren van een eigen personeelsbeleid. Ook de afdelingen Logistics Projects 
en Information Systems zijn zelf verantwoordelijk voor personeelszaken. 

Sinds augustus 1996 is er een Human Resource Manager aangesteld voor de gehele Frans Maas Groep . 
Het corporate personeelsbeleid bevindt zich nog in een beginfase. Momenteel wordt er een Management 
Development Program opgesteld. 
Door het ontbreken van een centraal personeelsbeleid voor de logistieke operaties zijn er nauwelijks 
mogelijkheden voor mensen in lagere :functies om door te groeien of van :functie te wijzigen. Afhankelijk 
van het lokale management wordt men op de hoogte gesteld van en in aanmerking gebracht voor 
eventuele vacatures bij andere Logistics Centers . 

Voor een nieuwe operatie worden in de regel mensen aangetrokken van buiten de organisatie. Deze 
mensen zijn onbekend zijn met de werkwijze van Frans Maas Logistics en moeten eerst ingewerkt 
worden. Dit maakt het moeilijk om elke vestiging dezelfde Frans Maas cultuur mee te geven, met een 
zelfde 'FM gezicht' . 

Om een groei van 20% tot 30% per jaar te realiseren zullen de afdelingen Logistics Projects en 
Information Systems nieuwe mensen moeten aantrekken. Er is nog geen personeelsplan dat aangeeft hoe, 
hoeveel, wanneer en welke mensen worden aangenomen. Een aanzet hiertoe is wel gedaan door het 
opzetten van een intern project ' Personeel'. Dit project is echter nog niet van de grond gekomen. Het zou 
beter zijn om op continue basis aandacht te besteden aan personeelsbeleid en niet in een eenmalig 
project. 

Interne opleidingen 

Er zijn geen interne opleidingen voor het opleiden van logistics engineers. Voor deze :functie worden pas 
afgestudeerden HBO'ers en academici aangenomen, die geen operationele ervaring hebben . Door nieuwe 
mensen eerst te laten rouleren over verschillende operaties alvorens ze in te zetten op nieuwe projecten, 
hebben ze meer inzicht in praktische problemen. 

3.6 Style & Shared values 

Style en Shared values zijn de minst grijpbare S'en en zijn ook het moeilijkst te veranderen. 
De stijl van leiding is afhankelijk van de leidinggevende persoon in kwestie. Voor het management team 
in het algemeen geld dat er relatief weinig directe leiding wordt gegeven. De decentrale bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden worden als zeer prettig ervaren. Het management zou echter meer richting 
kunnen geven aan een duidelijkere beleidsvertaling naar lagere niveaus in de organisatie en meer sturing 
aan projecten. 

Er is geen eenduidige organisatiecultuur van Frans Maas Logistics . Elke logistieke vestiging is 
dedicated opgezet voor een klant en vergroeit daarmee een beetje met de organisatiecultuur van de 
partner. Tevens is er een verschil in organisatiecultuur tussen de divisie logistiek en de divisie FM IFF. 
Een sterke organisatiecultuur kan de onderlinge communicatie en het onderling samenwerken 
ondersteunen. Om de onderlinge communicatie te verbeteren ligt het echter meer voor hand om formeel 
en informeel overleg te stimuleren, dan een verandering in de organisatiecultuur te realiseren, hetgeen in 
het algemeen als bijna onmogelijk wordt beschouwd. 
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3. 7 Overzicht van aandachtsgebieden 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aandachtsgebieden in een onderling verband (zie 
figuur 3.2). Daarbij worden de volgende symbolen gebrnikt: 

□ 
aandachtsgebied 

relatie tussen aandachtsgebieden 

richting van de relatie: ... leidt tot .. . 

Met behulp van deze techniek kunnen de relaties tussen de aandachtsgebieden worden aangegeven en de 
'kernproblemen' worden geïdentificeerd. Dit zijn de aandachtsgebieden van waaruit de meeste pijlen 
vertrekken . De gedachte is dat het tackelen van een kernprobleem leidt tot eliminatie van de gevolgen 
(symptomen). In dit geval wordt de techniek van oorzaak-gevolg relaties gebrnikt voor het aangeven van 
prioriteiten van aandachtsgebieden. 
In figuur 3.2 zijn de belangrijkste aandachtsgebieden met een gekleurd vakje aangegeven . 

Enkele opmerkingen kunnen worden geplaatst bij figuur 3.2: 
• Oorzaak-gevolg relaties kunnen aangegeven worden als sprake is van 'problemen'. In het 

inventariserend onderzoek is daarentegen gekeken naar 'aandachtsgebieden'. Mede daardoor is niet 
in alle gevallen hard te maken dat er van een relatie sprake is waarbij het ene aandachtsgebied het 
directe gevolg is van het andere. 

• Alle aandachtsgebieden kunnen eigenlijk teruggevoerd worden op het feit dat Frans Maas Logistics 
behoefte heeft aan een strategisch plan waarin wordt aangegeven hoe men de groei van de divisie wil 
realiseren. 

Organisatie 
Onvoldoende Onvoldoende ~ Geen centraal 

◄-
~ stmctuur van 

marktfocus ~ kennis personeelsbeleid 
Logistics Projects >--

i • onvoldoende Onvoldoende 
On voldoende 

Geen generieke ~ 

Geen interne 
centrale pro-actieve -► logistieke 
afspraken marketing 

produktbelcid 
systemen 

opleidingen 

+ i 

Project- Opstart- ➔ Behoefte aan 
1nanagement ---.. problemen ~ 

➔ tools & ~ 

onvoldoende projecten technieken 

Onvoldoende ~ .... ke1mis niet 
inteme 

...- 'het wiel -.. 
stmctureel 

comnumicatie ~ uitvinden' .... vastgelegd ...- -.. 

Figuur 3.2: Aandachtsgebieden in hun onderlinge verband 
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HOOFDSTUK4 ÜPLOSSINGSRICHTINGEN 

Dit hoofdstuk plaatst de aandachtsgebieden in het kader van een strategisch plan en geeft richtingen aan 
voor nader onderzoek. De aandachtsgebieden die in paragraaf 3.7 als de 'kernproblemen' zijn 
geïdentificeerd vormen de bouwstenen van het strategisch plan. 

4.1 Inleiding 

Peters en Waterman hebben een aantal karakteristieken geïdentificeerd van excellente organisaties . Deze 
karakteristieken geven algemene richtlijnen voor het succesvol functioneren van een organisatie, zoals 
'luisteren naar de klant' . Zij geven echter niet aan hoe specifieke aandachtsgebieden in de zeven S'en 
aangepakt kunnen worden, maar stellen dat aandachtsgebieden in verschillende S'en in samenhang 
moeten worden opgelost. 
In dit hoofdstuk worden de aandachtsgebieden daarom geplaatst in het kader van een strategisch plan. 

Tijdens de interview-ronde zijn veel vragen gekomen met betrekking tot welke diensten Frans Maas 
Logistics aanbiedt en op welke markten zij zich richt. Er bestaat veel onduidelijkheid over de richting 
die Frans Maas Logistics op wil gaan. Om een gezamenlijk gevoel van richting te creëren voor de gehele 
divisie Logistics kan het opzetten van een strategisch plan een belangrijke bijdrage leveren. 
Een strategisch plan kan de volgende onderwerpen behandelen: 

1. Een basisstrategie die de missie en ambities van de onderneming vastlegt. De missie betreft het soort 
diensten dat men wil leveren en de categorieën van klanten die men wil bedienen, dus het formuleren 
van dienst-markt-combinaties. De ambities van een onderneming kunnen geformuleerd worden in 
termen van omzet, omzetgroei, marktaandef,ll en positie ten opzichte van concurrenten en het 
rendement. 
Daarna kan deze basisstrategie worden uitgewerkt in 

2. een marketingbeleid dat aangeeft op welke wijze de gekozen klantengroepen kunnen worden 
benaderd. 

3. een produktbeleid dat aangeeft op welke wijze diensten worden ontwikkeld en de kennis die men in 
huis moet hebben om die diensten te kunnen ontwikkelen 

4. de organisatie die het plan moet uitvoeren; de organisatiestructuur en het personeelsplan 

4.2 Een strategisch plan 

De basisstrategie 

Om de missie te kunnen bepalen is het nodig om een goed inzicht te hebben in de eigen positie van de 
onderneming. Dit inzicht kan worden verkregen door een analyse te maken van de eigen sterkten en 
zwakten en de kansen en bedreigingen in de markt. 
Om de kansen en bedreigingen vast te stellen zal een analyse gemaakt moeten worden van de 
ontwikkelingen in zowel de vraag- als aanbodzijde van de markt van logistieke dienstverlening. 

Frans Maas Logistics zou onderzoek kunnen laten doen naar: 
• de branches die in de (nabije) toekomst hun logistieke activiteiten zullen willen uitbesteden en de 

diensten die zij zullen vragen 
• de mogelijkheden om activiteiten buiten Europa op te starten 
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• de positie ten opzichte van concurrenten. Wie zijn de concurrenten, op welke marktsegmenten richten 
zij zich en welke logistieke diensten bieden zij aan? 

• de mogelijkheden voor het aangaan van partnerships met internationale expediteurs 

Op basis van de uitkomsten uit dergelijke onderzoeken kunnen keuzen worden gemaakt ten aanzien van 
de dienst-markt-combinaties waarop Frans Maas Logistics zich wil richten. 

Marketingbeleid 

Om een actief marketingbeleid te kunnen opzetten zullen contacten moeten worden opgebouwd met 
sleutelfunctionarissen van bedrijven uit de gekozen doelgroepen. 

Nader onderzoek kan gedaan worden naar marketingvraagstukken, zoals: 
• Hoe kmmen klanten benaderd worden in de verschillende doelgroepen? 
• Hoe bekend is Frans Maas Logistics en hoe ziet de markt de dienstverlening van Frans Maas 

Logistics? 
• Welke boodschap wil Frans Maas Logistics uitdragen naar de markt? 
• Wat zit er achter een afwijzing van een aanbieding? 

Produktbeleid 

Er is behoefte aan een generiek logistiek systeem voor de ondersteuning van warehousing, material 
management en fysieke distributie. Er zou een onderzoek gedaan kunnen worden naar de kosten van een 
systeem dat bijvoorbeeld 80% van de klantenwensen kan ondersteunen. 
Een andere mogelijkheid is het aanschaffen van een standaard softwarepakket. Er zou een onderzoek 
gedaan kunnen worden naar de mogelijkheden van standaard softwarepakketten in vergelijking tot de 
eisen van Frans Maas Logistics met betrekking tot functionaliteit, uitbreidbaarheid en 
overdraagbaarheid. 

Zowel op aggregaatniveau als op detailniveau is behoefte aan modellen voor het ontwerpen van 
logistieke concepten voor diverse situaties. Een onderzoek kan uitgevoerd worden naar de mogelijkheden 
van modellen en 'tools ' voor het ontwerpen van concepten van material management, warehousing en 
fysieke distributie. 

De organisatie 

Om de groei van Frans Maas Logistics te kmmen realiseren moet het bedrijf een personeelsplan 
opzetten. Daarvoor zal men moeten bepalen welke kennis men nodig heeft, wanneer en hoeveel mensen 
geworven en geselecteerd moeten worden. Om specifieke kennis over te kmmen dragen zal kennis 
vastgelegd moeten worden in opleidingsmodules en databestanden. 

Tevens is een geschikte organisatie -en communicatiestructuur nodig voor de 'groei ' -strategie. 
Onderzoeksvragen op dit gebied zijn: 
• Welke alternatieve organisatiestructuren kunnen in aanmerking komen voor Frans Maas Logistics 
• Hoe kmmen verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld worden, 
• Hoe zou de communicatie-structuur eruit moeten zien en 
• Hoe kan een succesvolle organisatieverandering geïmplementeerd worden? 

Ten aanzien van projectmanagement kan onderzocht worden wat de sterke en zwakke punten zijn van 
het opzetten van projecten en hoe het projectmanagement verbeterd kan worden. 
Om feedback te geven naar het ontwerp-proces zouden operaties, na bijvoorbeeld 1 jaar in operatie, een 
evaluatie kunnen geven van wat er overgebleven is van de ontwerp-aannames. 
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DEEL 2: 

Selectie van een softwarepakket 
voor het ontwerpen van distributienetwerken 



HOOFDSTUK5 PROBLEEMANALYSE 

Dit hoofdstuk beschrijft een analyse van de uitgangssituatie en de gestelde problematiek. Daaruit volgen 
de opdrachtformulering en het plan van aanpak. 

5.1 Aanleiding 

In het eerste deelproject van het afstudeerproject zijn een aantal aandachtsgebieden van Frans Maas 
Logistics geïdentificeerd. Een van de aandachtsgebieden betrof een behoefte aan logistieke 'tools ' en 
modellen ter ondersteuning van het ontwerpen van logistieke concepten . 

Er is besloten om dit aandachtsgebied te kiezen als uitgangspunt voor een opdrachtformulering voor het 
tweede deelproject van het afstudeerproject aangezien dit een concreet onderwerp is dat Frans Maas 
Logistics op korte termijn onderzocht wilde hebben. Tevens sluit dit aandachtsgebied het beste aan bij 
een afstudeerproject van de vakgroep Internationale en DistributieLogistiek. 

Het merendeel van de aanvragen voor offerte waarmee Frans Maas Logistics wordt geconfronteerd 
betreft bedrijven die geïnteresseerd zijn in het herstructureren (uitbesteden) van hun Europese 
distributielogistiek (zie figuur 1.1 in deel 1). 

Typische vragen van deze bedrijven zijn: 
• hoeveel distributiecentra zijn er nodig? 
• waar moeten deze distributiecentra gevestigd worden? 
• waar moet wat in welke hoeveelheid worden opgeslagen? 
• op welke wijze moet het transport ingericht worden? 

Bedrijven vragen aan Frans Maas Logistics om alternatieve distributiestructuren te ontwerpen waarmee 
lagere fysieke distributiekosten kunnen worden gerealiseerd en leveringen kunnen voldoen aan (steeds 
hoger wordende) customer service eisen. 

De basis afureging die gemaakt wordt bij het ontwerpen van een distributienetwerk is de trade-offtussen 
transportkosten en voorraadkosten. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in een distributiestructuur waarbij 
de voorraden worden gecentraliseerd in 1 distributiecentrum, vanwege de verwachte lagere 
voorraadkosten en lagere warehousekosten. Het centraliseren van voorraden heeft echter negatieve 
consequenties op levertijden en transportkosten. 

Ter ondersteuning van het ontwerpen van distributiestructuren heeft Frans Maas Logistics behoefte aan 
'tools' en modellen. 

5.2 Methoden van ontwerpen van distributienetwerken van Frans Maas Logistics 

In een afstudeeronderzoek in 1991 is een model (regiokosten-model) ontwikkeld voor de 
vestigingsplaatskeuze van 1 Europees distributiecentrum (EDC). Met behulp van dit model kunnen 
enkele regio's in Europa gekozen worden, waaruit vervolgens met de gewogen-factorscore-methode een 
regio en een gemeente in de regio kunnen worden gekozen. 
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Aangezien het regiokosten-model niet meer geheel naar wens functioneerde is in een afstudeerproject in 
1996 een nieuw model ontwikkeld. Naast het feit, dat de transport- en arbeidstarieven verouderd waren, 
kon het regiokosten-model niet nagaan of vanuit het centraal EDC aan de levertijdeisen kon worden 
voldaan. Het model uit 1996 kan, naast het bepalen van een locatie voor een centraal EDC, nagaan of 
vanuit het EDC aan de levertijdeisen wordt voldaan . Indien dat niet het geval is, bepaalt het model de 
plaatsen van benodigde satellieten (lokale voorraadpunten) . Het resultaat van dat afstudeerproject is een 
functioneel ontwerp van een model op basis waarvan een computerprogramma zou kunnen worden 
gebouwd. Dit computerprogramma is echter niet geconstrueerd. 

Het 'regiokosten en levertijden model' kent de volgende beperkingen: 
• het model beschouwt alleen line haul transporten en geen fijndistributie en 'parcel ' leveringen; 
• het model neemt slechts het vestigingsplaatsvraagstuk van één distributiecentrum in beschouwing; 

het model gaat er dus vanuit dat een distributiestructuur met 1 DC altijd de goedkoopste oplossing is; 
• het model beschouwt alleen transport- en handlingskosten en bijvoorbeeld geen voorraadkosten. 

Tegenwoordig worden geen modellen gebruikt door de afdeling New Projects voor het ontwerpen van 
distributiestructuren, maar worden ontwerpen als volgt gemaakt. 
Op grond van informatie van een potentiële klant over volumes van goederenstromen en locaties van 
afzetmarkten en fabrieken, valt de keuze op een logische regio voor de locatie van een centraal 
distributiecentrum. Sturend hierbij zijn de voorkeur van de klant voor een bepaalde regio en regionale 
verschillen in arbeidskosten en huurprijzen van magazijnen. Als het mogelijk is om een EDC van een 
klein project onder te brengen in een bestaand warehouse van Frans Maas Logistics, wordt de locatie 
van een bestaand warehouse voorgesteld. 
De ontwerpen van distributiestructuren beperken zich meestal tot het concept met 1 centraal 
distributiecentrum. Berekeningen van de kosten van alternatieve locaties van een centraal 
distributiecentrum vinden niet plaats. 
Deze methode van ontwerpen geeft geen zekerheid dat het aangeboden concept optimaal is. 

5.3 Opdrachtformulering 

Het huidige management is niet geïnteresseerd in de optie om een computerprogramma eenmalig te laten 
programmeren. De voorkeur gaat uit naar het aanschaffen van een software produkt dat op de markt 
wordt gebracht door een bedrijf dat zich heeft toegelegd op het constant verbeteren en ontwikkelen van 
haar software. 

Dit heeft geleid tot de volgende opdrachtformulering voor het tweede deelproject van dit 
afstudeerproject: 

• Stel een programma van eisen op voor de selectie van een softwarepakket dat ter ondersteuning 
kan dienen bij het bepalen van de optimale Europese distributiestructuur voor een klant van Frans 
Maas Logistics. 

• Toets enkele potentiële softwarepakketten aan het programma van eisen en geef aan hoe de 'gap ' 
tussen de bestaande softwarepakketten en het programma van eisen overbrugd kan worden. 
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5.4 Plan van Aanpak 

Het plan van aanpak is gebaseerd op richtlijnen voor het organiseren van een software selectie project 
die worden door beschreven door Brownstein & Lerner [4] en Moret, Ernst & Young. Bijlage 3 geeft 
een samenvatting van deze richtlijnen. 

Voor de selectie van een softwarepakket voor het ontwerpen van een distributiestructuren hebben de 
opdrachtgevers (TUE en FML) ingestemd met de volgende aanpak. 

• opstellen van 
Programma van 

Eisen 

1 

vooronderzoek 

1 • 
inventarisatie van 
softwarepakketten 

i 
'gap analysis' 

aangeven hoe de 
'gap' overbrugd kan 

worden 

1 

Figuur 5.1 Projectfasen in het software selectie project 

De uitvoering van de opdracht is in een aantal projectfasen opgedeeld: 

1. Vooronderzoek 
In het vooronderzoek is een quick scan inventarisatie van softwarepakketten uitgevoerd vanwege 
scepsis bij Frans Maas medewerkers over het bestaan en de werking van modellen voor het 
ontwerpen van distributienetwerken. Tevens is onderzocht welke factoren invloed hebben op het 
ontwerpen van distributienetwerken (zie hoofdstuk 6) . 

2. Opstellen van een Programma van Eisen 
Een Programma van Eisen is opgesteld op basis van gesprekken met de platformgroep (zie volgende 
pagina) en logistics engineers . Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de functionele eisen. 
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3. Inventariseren van pakketten 
In deze fase is de quick scan analyse verder uitgewerkt. Via logistieke adviesbureaus, verenigingen 
en universiteiten zijn softwarepakketten opgespoord. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de 
softwarepakketten die op de markt verkrijgbaar zijn. 

4 . Gap analysis 
Evaluatie van pakketten met behulp van het Programma van Eisen, demonstraties en een test case. 
Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van de evaluatie. 

5. Aangeven hoe de 'gap ' overbrugd kan worden 
Hoofdstuk 9 geeft aan hoe een softwarepakket kan worden gebruikt in het ontwerp-proces van Frans 
Maas Logistics. In hoofdstuk 10 wordt aangegeven welke implicaties het gebruik van een 
softwarepakket heeft voor het verzamelen van data. 
De conclusies en aanbevelingen van het afstudeerproject zijn in hoofdstuk 11 beschreven. 

Nut en noodzaak van een softwarepakket moeten van meet af aan ingroeien in het bedrijf, wil een 
eventueel gekozen pakket succes gaan krijgen. Daarom is een platformgroep opgezet voor een breder 
overleg en om een draagvlak te creëren voor de implementatie een softwarepakket. De platformgroep 
bestaat uit de bedrijfsbegeleider/project promotor de heer van Aalst (director marketing & sales), de 
heer Lammers (senior logistics engineer) en de heer Loeffen (transport manager). 

De platformgroep vervult een sleutelrol bij : 
• het opstellen van een Programma van Eisen 
• het creëren van draagvlak en enthousiasme in de onderneming voor mogelijke toepassing van een 

softwarepakket 
• de keuze van enkele softwarepakketten voor nadere analyse 
• het doen van een slot-voorstel aan het Management Team 

De rol van de afstudeerder is die van projectleider, met de volgende taken: 
• initiëren van ideeën voor een methodische selectie van softwarepakketten 
• formuleren en uitvoeren van plan van aanpak en evaluatie van softwarepakketten 
• onderhouden van externe contacten met software leveranciers 
• onderhouden van interne contacten binnen Frans Maas Logistics en Technische Universiteit 

Eindhoven 
• doen van voorstellen over de uitvoering van de opdracht aan de platformgroep 
• verslaglegging en verantwoording 
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HOOFDSTUK6 DISTRIBUTIENETWERKEN 

Dit hoofdstuk beschrijft een achtergrond van fysieke distributie en de redenen waarom bedrijven 
geïnteresseerd zijn in het uitbesteden van hun distributielogistiek. Verder wordt ingegaan op de 
factoren die van invloed zijn op en de inrichting van een distributienetwerk. 

6.1 Fysieke distributiekosten en customer service 

Fysieke distributie is een onderdeel van logistiek en betreft de goederenstromen gereed produkt vanaf 
het einde van het produktieproces tot en met de uiteindelijke afnemer. 

De belangrijkste redenen van klanten om hun distributielogistiek uit te besteden zijn het verlagen van 
kosten en het verhogen van de customer service (Lieb, Randall [10]). Dit blijkt ook uit bestudering van 
een aantal aanvragen voor offerte aan Frans Maas Logistics. 
Andere voordelen voor bedrijven van het uitbesteden van logistiek zijn de mogelijkheid om zich te 
concentreren op kerncompetenties en een grotere flexibiliteit. 

Over de kosten van fysieke distributie zijn in beperkte mate onderzoeksgegevens beschikbaar. 
Uit een onderzoek van A.T. Kearney uit 1992 blijken de logistieke kosten van ondernemingen in 
Europa gemiddeld 10,1 % van de omzetwaarde te bedragen. 
In de Verenigde Staten doet het bureau Herbert W. Davis onderzoek naar de fysieke distributiekosten 
in verschillende branches. Figuur 6.1. geeft de verdeling weer van de fysieke distributiekosten per 
branche als percentage van de omzet in 1996. De cijfers in figuur 6.1 betreffen het distributietraject 
tussen producent en de eerstvolgende schakel in het distributiekanaal. De gemiddelde fysieke 
distributiekosten over alle branches in 1996 bedragen 8,01 % van de omzet waarde (7,74% in 1992) . 
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De gemiddelde fysieke distributiekosten zijn als volgt opgebouwd: 

Figuur 6.2 
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Verdeling van de fysieke distributiekosten naar kostensoorten 

De Council of Logistics Management heeft in 1991 een onderzoek gedaan naar het belang dat klanten 
hechten aan de verschillende elementen van customer service. Uit tabel 6.1 blijkt dat klanten een 
grotere waarde hechten aan leverbetrouwbaarheid dan aan korte levertijden. 
Heden ten dage merkt Frans Maas dat levertijden steeds meer onder druk komen te staan. De trend is 
dat wat vandaag wordt besteld nog dezelfde dag moet vertrekken voor transport. 

Tabel 6.1 Customer service: het relatieve belang van service elementen 

Service elementen Relative importance Trend 
delivery lead-time medium -+ 
on-time delivery high " 
completeness of order high -+ 
order status information medium " 
frequency of delivery high -+ 
invoice accuracy medium " 
free of damage medium " 
bron: Council ofLogistics Management: 'Improving quality & productivity in the logistics process', 1991 

6.2 Beschouwing van distributienetwerken 

Om eisen te kunnen stellen aan een softwarepakket voor het ontwerpen van distributienetwerken 
worden in deze paragraaf de elementen gedefinieerd waaruit een distributienetwerk bestaat. 

Het fysieke distributiesysteem van een organisatie kan volgens van Goor [7] worden onderscheiden in 
drie subsystemen: 
• het voorraadbeheer: beslissingen omtrent de optimale hoogte van voorraden gereed produkt 
• magazijnen en materials handling: beslissingen over de keuze van de optimale vestigingsplaats voor 

een depot of magazijn en de meest efficiënte wijze waarop de functies binnen een magazijn worden 
vervuld 

• extern transport: de keuze van het juiste transportmiddel en de optimale planning van de routes die 
de transportmiddelen moeten afleggen 

Deze beslissingen betreffen de aspecten kosten en tijd van fysieke distributie en bepalen de inrichting 
van een distributienetwerk. 
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Een distributienetwerk geeft een beschrijving van de goederenstromen van fabrieken via voorraadpunten 
en overslagpunten naar afnemers. 

De elementen van een distributienetwerk zijn: 
• knooppunten (fabrieken, distributiecentra (voorraadpunten), transitocentra (overslagpunten), 

afnemers) 
• verbindingslijnen (transportstromen) 
• voorraden van produkten 

De functie van een distributienetwerk is dan het verplaatsen van voorraden van goederen door een keten 
van knooppunten tegen minimale kosten, waarbij voldaan moet worden aan service eisen, zoals 
levertijden en aflevering van complete orders . 

Van Goor e.a . [7] onderscheiden vier mogelijke grondvormen van internationale distributienetwerken 
(zie figuur 6.3). 
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Figuur 6.3 Mogelijke grondvormen van internationale .fysieke distributie 

1. Nationaal distributiecentrum: 
produkten worden vervoerd van fabrieken via nationale DC's naar afnemers. 

landA 

afuemers 
IandB 

• voordelen: betrekkelijk goedkoop transport van de fabriek naar het distributiecentrum en de 
mogelijkheid om uit voorraad te leveren. 

• nadeel: in elk land moet een veiligheidsvoorraad worden aangehouden. 

2. Transitocentrum: 
produkten worden centraal opgeslagen bij de fabriek en via transito centra geleverd aan afnemers . 
• voordeel : lagere totale voorraadkosten (lagere veiligheidsvoorraad). 
• nadeel: hoge transportkosten, doordat frequent moet worden geleverd aan het transitocentrum om een 

goede servicegraad te kunnen verlenen. 
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3. Directe distributie: 
produkten worden rechtstreeks uit de centrale voorraad bij de fabriek geleverd aan eindklanten. 
• voordelen: lage voorraadkosten en het wegvallen van handlingkosten in het nationale distributie of 

transitocentmm. 
• nadelen: door hoge frequentie van leveren is groepage nauwelijks mogelijk, wat leidt tot hoge 

transportkosten. 

4. Internationaal distributiecentmm: 
produkten worden via een internationale distributiecentrum geleverd aan klanten. Het internationale 
distributiecentrum kan als voorraadpunt of als transitopunt fungeren. 
• voordelen: lagere voorraadkosten dan in grondvorm 1 en lage transportkosten in de inbound transport 
• nadelen: hogere outbound transportkosten en verschillende levertijden voor verschillende landen 

Naast de grondvormen kunnen vele variaties en mengvormen van grondvormen voorkomen. 

De distributienetwerken die Frans Maas Logistics voor klanten heeft opgezet zijn gebaseerd op de vierde 
grondvorm, het centraliseren van voorraden. Goederen van verschillende aanvoerpunten (fabrieken, 
havens, leveranciers) worden getransporteerd naar een centraal Europees distributiecentmm (EDC). 
Vanaf het EDC worden de eindprodukten via transitocentra in verschillende landen naar de afuemers in 
de betreffende landen gedistribueerd. De transitocentra zijn hubs van lokale distributeurs . 

aanvoerpunt 1 

aanvoerpunt 2 

aanvoerpunt m 

Figuur 6.4 

centraal Europees 

transitocentrum 
land 1 

afüemers 
i-----... land 1 

- ----Distributiecentrum i----- .. transitocentrum afuemers 
land 2 1-----... land 2 

transitocentrum 
landn 

afuemers 
i-----... landn 

Fysieke distributie concept van klanten van FA-f Logistics 

Per klant doen zich variaties voor op deze stmctuur (zie voor een meer volledige beschrijving bijlage 5) 
zoals : 
• distributienetwerk Rank Xerox: 

In enkele transitocentra (platformen) wordt door de landelijke verkooporganisatie van Rank Xerox 
(nog) voorraad aangehouden. Het transport van het EDC naar de platformen wordt geregeld door 
Frans Maas . Rank Xerox regelt zelf de fijndistributie naar de eindklanten. 

• distributienetwerk GE Plastics: 
GE Plastics heeft meerdere fabrieken verspreid door Europa. Tegenwoordig wordt steeds meer 
rechtstreeks vanaf een fabriek aan eindklanten geleverd en niet meer alles via het EDC. Van het 
distributie-concept met een centraal distributiecentrum is men gaan afzien, vanwege de relatief hoge 
transportkosten. Enkele fabrieken houden voorraden aan. 

• distributienetwerk Sun Microsystems: 
Voor Sun regelt Frans Maas de distributie tot aan de eindklanten. Behalve het leveren via hubs van 
lokale distributeurs wordt tevens rechtstreeks geleverd aan eindklanten. 

• distributienetwerk Mosa 
Voor Mosa wordt alleen het magazijnbeheer uitgevoerd. Het transport wordt aangestuurd door Mosa 
en uitgevoerd door derden . 

Paragraaf 6.3 geeft aan welke factoren van invloed zijn op het ontwerpen van distributienetwerken. 
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6.3 Ontwerpen van distributienetwerken 

Van Goor e.a . [7] onderscheiden drie soorten factoren die van invloed zijn op de keuze van een bepaalde 
grondvorm. In de eerste plaats zijn externe factoren van belang, zoals de door de markt vereiste 
servicegraad en de overheidswetgeving. Ten tweede spelen organisatorische factoren een rol zoals de 
flexibiliteit van de huidige grondvorm en in de derde plaats spelen economische overwegingen zoals 
produktkarakteristieken en het afnamepatroon een rol. 

In dit afstudeerverslag wordt een distributienetwerk niet beschouwd als de keuze van een bepaalde 
grondvorm, maar als het resultaat van een optimalisatieproces waarin de totale kosten van een 
distributienetwerk worden geminimaliseerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met restricties ten 
aanzien van customer service (vereiste levertijden) en capaciteiten van faciliteiten (bestaande fabrieken 
en distributiecentra). 

De optimale structuur van het distributienetwerk kan elementen hebben van de verschillende 
grondvormen. 

Er kunnen 4 soorten kosten worden onderscheiden die invloed hebben op de structuur van een 
distributienetwerk: 
• transportkosten: 
• handling kosten: 

• voorraadkosten: 

kosten voor arbeid verricht in warehouses : inslag, uitslag, order-pieken, 
reconditioneren en value-added logistics 
interestkosten van voorraden 

• faciliteiten kosten kosten voor gebouwen (inclusief grondkosten), equipement, systemen, overhead, 
belastingen (bonded warehouse), maar ook opbrengsten zoals subsidies van 
gemeenten. 

Figuur 6.2 geeft de verdeling weer van de kostensoorten van de gemiddelde fysieke distributiekosten 
over alle branches. Het relatieve belang van de kostensoorten van fysieke distributie is echter sterk 
afhankelijk van de inrichting van een distributienetwerk, dat gebaseerd is op de karakteristieken van de 
betreffende fabrieken (locatie en capaciteit), afnemers (locatie en afnamepatroon) en produkten 
(waardedichtheid, verpakkingsdichtheid en houdbaarheid) . 

In de onderzoeken van Maas [12] en van Duijnhoven (6] is ervan uitgegaan dat transportkosten en 
personeelskosten de belangrijkste kostenfactoren zijn voor het ontwerpen van distributienetwerken. Dit 
komt omdat zij ervan gingen dat een distributienetwerk met een centraal distributiecentrum de optimale 
strnctuur is . 
Een analyse van de karakteristieken van fabrieken, afnemers en produkten moet echter uitwijzen wat de 
optimale structuur van een distributienetwerk is. Er kan dus niet op voorhand worden geconcludeerd dat 
bepaalde kostensoorten belangrijker zijn om te modelleren dan anderen. 
In het Programma van Eisen zal rekening moeten worden gehouden met alle vier kostensoorten en met 
restricties zoals vereiste levertijden en capaciteiten van fabrieken . 
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HOOFDSTUK7 FUNCTIONELE EISEN 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de functionele eisen die door Frans Maas Logistics zijn 
gesteld aan een softwarepakket voor het ontwerpen van distributienetwerken. Het complete Programma 
van Eisen is opgenomen in bijlage 5. 

7.1 Structuur van het Programma van Eisen 

Een Programma van Eisen is opgesteld op basis van een beschouwing van eisen die klanten stellen aan 
distributienetwerken, gesprekken met logistieke ingenieurs die ontwerpen hebben gemaakt van 
distributiestructuren en gesprekken met de platformgroep . 

De structuur van het Programma van Eisen is gebaseerd op richtlijnen van Brownstein & Lemer [4] en 
Andersen Consulting (zie bijlage 3) en is weergegeven in figuur 7.1. 

DEEL 1 FUNCTIONELE EISEN DEEL 2 TECHNISCH ONTWERP 

1. output 1. compatibiliteit 
2. rekenmodel 2. architectuur 
3. input 

DEEL 3 KOSTEN PROFIEL DEEL 4 LEVERANCIER PROFIEL 

1. directe kosten 1. betrouwbaarheid & ervaring 
2. indirecte kosten 2. service 

Figuur 7.1 Structuur van het Programma van Eisen 

De eisen van het Programma van Eisen zijn als volgt gecategoriseerd: 
1. Functionele eisen: Eisen die gesteld worden aan de werking en het resultaat van een 

softwarepakket. De functionele eisen worden onderscheiden in eisen aan 

2. Technisch ontwerp: 
3. Kosten profiel: 
4. Leveranciersprofiel: 

de input, output en werking van het model. 
betreft de compatibiliteit en architectuur van het softwarepakket 
betreft zowel de directe als de indirecte kosten van het softwarepakket 
betreft ervaring en service van de leverancier 

Ten aanzien van de categorieën 'Technisch ontwerp ' , ' Kosten profiel' en ' Leverancier profiel' zijn in 
eerste instantie geen harde eisen geformuleerd. Deze aspecten zijn als open vragen opgenomen in de 
Software Questionnaire die is verstuurd naar de software leveranciers . De nadruk van Frans Maas 
Logistics ligt dus op de functionele eisen . 
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In een later stadium van het project zijn een aantal knock-out criteria geformuleerd met betrekking tot 
ervaring en service van de softwareleveranciers. Deze eisen worden nader toegelicht in hoofdstuk 9 bij 
de evaluatie van softwarepakketten. 

Paragraaf 7.2 geeft een samenvatting van de functionele eisen. 

7 .2 Functionele eisen 

Bij het opzetten van de functionele eisen is getracht een balans te vinden tussen de moeite die moet 
worden gedaan om data te verzamelen en het detail niveau dat vereist is om de werkelijke kosten van een 
distributienetwerk in de juiste verhoudingen te benaderen. 
Een belangrijk dilemma bij het modelleren van de logistieke kosten is de mate van detaillering. Volgens 
Plant Location International leidt het te sterk vereenvoudigen van logistieke kosten (zoals lineairiteit van 
transportkosten en investeringen vooronderstellen) vaak tot niet-optimale oplossingen. Daar staat 
tegenover dat verzamelen van accurate en gedetailleerde data tijdrovend is . 

Er kunnen twee soorten input data worden onderscheiden voor het ontwerpen van distributienetwerken: 
• project-onafhankelijke data: 

data die onafhankelijk zijn van het te ontwerpen distributienetwerk, zoals transporttarieven en 
personeelskosten. Deze data behoeven niet bij elk project opnieuw te worden verzameld maar kunnen 
voor meerdere projecten worden gebruikt. Het accuraat houden van deze data kan op een periodieke 
basis gebeuren. 

• project-afhankelijke data: 
Dit betreft data met betrekking tot locaties en capaciteiten van fabrieken en gegevens over de vraag 
van afuemers van de klant van Frans Maas Logistics. 

Basis criterium 

De kern van de functionele eisen is gefonnuleerd in het volgende basiscriterium: 

Het softwarepakket is een beslissingsondersteunend tool voor het ontwerpen van een optimale 
distributiestructuur voor een willekeurige klant van Frans Maas. Daarvoor moet het softwarepakket 
beschikken over een rekenmodel voor het bepalen van het optimale aantal, grootte en locatie van 
faciliteiten tussen fabrieken en eindklanten waarbij de totale fysieke distributiekosten worden 
geminimaliseerd. 

Dit basiscriterium is uitgewerkt in lijst van functionele eisen . 

Niveau van optimalisatie 

Het model moet de volgende 2 niveaus van optimalisatie kunnen onderscheiden: 

Eis 1: Het model moet het optimale aantal en locatie van distributiecentra en transportverbindingen 
zelf kunnen genereren. 

Eis 2: Het moet mogelijk zijn om bepaalde scenario 's van distributienetwerken te creëren en te 
evalueren. 
• De gebruiker van het model selecteert een aantal locaties waaruit het model het optimale aantal en 

locatie kiest 
• de gebruiker bepaalt het aantal en de locatie van distributiecentra. Het model optimaliseert de 

goederenstroom, gebaseerd op dit gegeven netwerk 
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Modellering van scenario's 

Eis 3: Het moet mogelijk zijn om beperkingen op te leggen aan het model voor het creëren van 
transportverbindingen tussen de knooppunten van het netwerk 
Bijvoorbeeld: 
• klanten mogen alleen aangeleverd worden door distributiecentra 
• regionale distributiecentra moeten aangeleverd worden door het centrale distributiecentra en niet door 

de fabrieken 

Resticties 

Bij het minimaliseren van de totale kosten moet het model rekening kunnen houden met een aantal 
restricties . Behalve de restricties vermeld in eis 5 moet het mogelijk zijn om restricties te formuleren met 
betrekking tot vereiste levertijden, voorraadhoogtes en capaciteiten van fabrieken en distributiecentra. 

Eis 4: Het model moet rekening houden met levertijden (12, 24, 36, 48 uur, etc.) 

Als vanuit een (centraal) distributiecentrum niet aan de vereiste levertijden in een bepaald gebied wordt 
voldaan, moet het model een trade-off kunnen maken tussen leveren via een integrator en leveren via een 
regionaal distributiecentrum. 
Het model moet tevens een locatie voor een regionaal distributiecentrum kunnen bepalen. 

Eis 5: Het model moet rekening houden met voorraadhoogtes 

Het model moet rekening houden met minimum en maxim.mu voorraadhoogtes (per produkttype, per DC 
en over all DC's). Aangezien veel bedrijven geïnteresseerd zijn in het centraliseren van hun voorraad, 
moet het effect hiervan op de voorraadkosten kwmen worden berekend. 

Eis 6: Het model moet rekening houden met restricties ten aanzien van minimale en maximale 
capaciteiten van fabrieken en distributiecentra. 

Modellering van kosten 

Eis 7: In het geval van optimalisatie moet het rekenmodel rekening houden met de volgende 
kostensoorten (project onafhankelijke data) : 
• handlingkosten 
• transportkosten 
• voorraadkosten, van goederen in k:nooppw1ten en in de pijplijn 
• belastingen per land 

Eis 8: In het geval van scenario-analyse moeten het rekenmodel tevens rekening houden met project
afhankelijke data: 
• systeemkosten: installatie en operatie van hardware en software 
• gebouwkosten (huur/afschrijving (incl. grondkosten), energie, verzekering) 
• equipment kosten van stellingen, heftrucks, etc. 
• subsidies van gemeenten 

• kosten van reorganisatie 

Handlingkosten 

Eis 9: De handlingkosten moeten berekend kunnen worden op basis van parameters van gemiddelde 
handlingstijden voor opslag en VAL, arbeidsproduktiviteit en overhead van indirect personeel. 
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Modellering van transportkosten 

In het Programma van Eisen is gekozen om 3 typen transport te kunnen modelleren met een 
softwarepakket voor het ontwerpen van distributiestructuren: 
1. line haul transport van Full Truck Loads en Less than Truck Loads 
2. fijndistributie 
3. parcel transport 

Line haul transport 

Line haul transport wordt hier gedefinieerd als transport van vanaf één vertrekpunt naar één plaats van 
bestemming. 
Voorbeelden van line haul transporten zijn: 
• transport vanaf een fabriek naar een distributiecentrum 
• transport vanaf een centraal distributiecentrum naar een regionaal distributiecentrum 
• transport vanaf een distributiecentrum naar een overslagpunt van een distributeur 
• transport vanaf een distributiecentrum naar een grote klant 

Line haul transporten vinden typisch plaats over grote afstanden en kunnen zowel het transport van 
volle wagenladingen (Full Truck Loads (FTL)) betreffen, als het vervoeren van deelladingen (Less than 
Truck Loads (LTL)) . 

In het Programma van Eisen is afgezien van de mogelijkheid om melkroutes te kunnen modelleren 
aangezien de tarieven (en de levertijden) van melkroutes afhankelijk zijn van het aantal drops en de 
afstand tussen de drops . 

Full Truck Loads 

Eis 10: Het model moet transportkosten van FTL zendingen kunnen berekenen door de afstand uit te 
rekenen tussen twee plaatsen en deze afstand in te vullen in de bij het traject behorende FTL 
kostenfanctie, die door het model opgezocht moet worden in een tabel. 

In de afstudeerverslagen van Maas [12] en van Duijnlb.oven [6] en in het oorspronkelijke Programma van 
Eisen is geëist dat de tarieven voor FTL zendingen in een tabel gespecificeerd zijn per traject (van een 
regio van oorsprong naar een regio van bestemming). Daarvoor is een regio-indeling van Europa nodig. 
Deze methode heeft een tweetal nadelen: 
• Er zijn zeer veel tarieven nodig om . Als bijvoorbeeld honderd regio' s worden onderscheiden in 

Europa dan is een tabel met (l00xlO0 - 100) = 10.000 tarieven nodig. 
• In de tabel staan tarieven tussen plaatsen die centraal liggen in de regio's . Alle plaatsen in een 

bepaalde regio hebben het zelfde tarief. 

In het uiteindelijke Programma van Eisen is gekozen voor het berekenen van transportkosten van FTL 
met behulp van lineaire vergelijkingen, waarin de transportkosten afhankelijk zijn van afstand en traject. 
Deze vergelijkingen zijn opgesteld op landen niveau. Bijlage 7 geeft een voorbeeld van het afleiden van 
vergelijkingen voor het berekenen van FTL tarieven. 
De voordelen van het gebruik van vergelijkingen zijn: 
• het aantal benodigde vergelijkingen is te overzien. Doordat het aantal te onderscheiden regio's kan 

worden gereduceerd (tot bijvoorbeeld 10 landen) is de database van transporttarieven veel kleiner en 
eenvoudiger te onderhouden. Periodiek kunnen de formules getest worden met nieuwe data. 

• Voor elke willekeurige plaats en afstand kan een tariefworden berekend. 

Hoofdstuk 10 gaat dieper in op het analyseren en verzamelen van transporttarieven. 
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Less than Truck Loads 

Eis 11 : Het model moet transportkosten van LTL zendingen kunnen berekenen met behulp van de 
formule voor LTL tarieven. 

De tarieven voordeelzendingen (groepage) kunnen berekend worden uit de tarieven voor FTL. Voor 
L TL tarieven geldt grofweg dat de prijs voor een 1/2 trailer 2/3 bedraagt van de prijs van een volle 
trailer, en dat voor een 1/4 trailer 2/3 van de prijs van een 1/2 trailer gevraagd wordt. 
Hieruit kan de volgende formule worden afgeleid: 

(

Q )0,585 
PLTL = p FTL • Q:: 

Fijndistributie 

PFIL = Prijs van FTL 
PLTL = Prijs van L TL 
QLTL / QFIL = beladingsgraad 
QLTL = Hoeveelheid L TL (in kg of in m3

) 

Fijndistributie wordt gedefinieerd als de het transport van orders vanaf één vertrekpunt aan meerdere 
afnemers in een bepaalde regio. 
Voorbeelden van fijndistributie: 
• transport vanaf een regionaal distributiecentrum naar afnemers 
• transport vanaf een overslagpunt van een distributeur naar afnemers 

Een regio kan een stad, land of gedeelte van een land zijn. 

De tarieven voor fijndistributie zijn meestal prijzen per gewichtsklasse. Deze tarieven kunnen per regio 
worden verzameld. 

Eis 12: Het model distributietarieven kunnen berekenen met behulp van op zone gebaseerde tarieven 
tabellen. 

Parcel tarieven 

De concepten van line hauls en fijndistributie kunnen worden gehanteerd als binnen de door afnemers 
vereiste levertijden kan worden getransporteerd. Als echter niet binnen de vereiste levertijden kan 
worden geleverd zal een afweging moeten worden gemaakt tussen het opzetten van een regionaal 
distributiecentrum van waaruit wel aan afnemers binnen levertijden kan worden geleverd en uitwijken 
naar snellere transportmodaliteiten (zie figuur 7.3). 

Sneller transport kan worden gerealiseerd door integrators in te schakelen; deze transporteurs (zoals 
TNT, DHL en UPS) maken namelijk tevens gebruik van vliegtuigen. 
Niet alleen pakketten, maar ook zendingen die uit een aantal pallets bestaan kunnen door sommige 
parcel services (zoals TNT) worden. UPS en DHL zijn meer gespecialiseerd in het afleveren van 
pakketten, tot 70 kg. 

Eis 13: Het model moet parceltarieven kunnen berekenen met behulp van op zone gebaseerde tarieven 
tabellen. 
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!fabriek / 
centraal DC 

V 
fabriek / 
centraal DC 

_________ P_ar_c_el ______________ •lafuem~ 

regionaal DC fijndistributie afuemers 
1---------------line haul 

trade-off: kosten van line haul + RDC + fijndistributie versus parcel kosten 

Figuur 7.3 Trade-ojf tussen parcel levering en levering via een regionaal distributiecentrum 

Eis 14: Het model moet een afweging kunnen maken tussen het leveren via line haul + fijndistributie 
en leveren via parcel transport. 

Markt data 

Eis 15: Het model moet kunnen rekenen met marktdata die gespecificeerd is naar 
• produktgroepen, 
• klanten, 
• zendingsgrootte 
• en periode. 

Behalve voor het beantwoorden van aanvragen voor offerte moet het model ook gebruikt kunnen worden 
voor re-engineerings projecten, waarbij meestal meer gedetailleerde data beschikbaar is . 

Gevoeligheidsanalyses 

Eis 16: Het moet mogelijk zijn om gevoeligheidsanalyses uit te voeren. 

De consequenties van veranderingen in afzetvolumes, transporttarieven, loonkosten, etc. moeten kunnen 
worden aangegeven door het model. 
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HOOFDSTUK8 INVENTARISATIE VAN SOFTWAREPAKKETTEN 

8.1 Literatuur over modellen 

De kwantitatieve modellen in de literatuur, met betrekking tot het ontwerpen van distributienetwerken, 
kunnen worden onderscheiden in 3 categorieën: 

Zwaartepuntmodellen 
Een bekend model voor het kiezen van een optimale vestigingsplaats voor een distributiecentrum is het 
zwaartepuntmodel. Op basis van het minimaliseren van transportkosten bepaalt het zwaartepuntmodel 
het "zwaartepunt" van produktie en consumptiecentra. 
Nadelen van het zwaartepuntmodel zijn: 
• alleen transportkosten worden beschouwd 
• afstanden worden berekend door het trekken van rechte lijnen 
• transportkosten worden onafhankelijk verondersteld van de transportrichting, er wordt dus geen 

rekening gehouden met variaties in transporttarieven tussen verschillende transportrichtingen als 
gevolg van een onbalans in het aanbod van vracht. 

• Er kan slecht 1 vestigingsplaats worden bepaald voor 1 distributiecentrum 
• De coördinaten van het zwaartepunt worden onafhankelijk van elkaar bepaald, waardoor de 

gevonden locatie niet optimaal is 

Heuristieken 
Om een aantal bezwaren te op te heffen van het zwaartepuntmodel zijn heuristische modellen 
ontwikkeld. 
Heuristieken zijn modellen die volgens bepaalde procedures een oplossing te vinden die werkbaar kan 
zijn in de praktijk. Met heuristische modellen kan echter niet bewezen worden dat de gevonden oplossing 
optimaal is. 

Lineaire Programmering 
In recente onderzoeken (zie Hagdorn [8]) worden raamwerken beschreven die antwoord proberen te 
geven op de vraag hoe een logistiek netwerk moet worden ontworpen, met behulp van lineaire 
programmeringtechnieken. 
Op basis van een lijst van kandidaat locaties voor distributiecentra wordt het optimale aantal en locatie 
van distributiecentra worden bepaald, door het minimaliseren van de variabele logistieke kosten. 
De vaste kosten van faciliteiten worden echter buiten beschouwing genomen. Schaalvoordelen die 
kunnen optreden in de vaste kosten (bij het opzetten van grote distributiecentra) worden dus niet 
meegenomen in de berekeningen. 

Lineaire programmeringsmodellen zijn eigenlijk geen locatiemodellen maar modellen waarmee 
alternatieve locaties geëvalueerd kunnen worden. Door verschillende combinaties van aantallen en 
locaties van distributiecentra door te rekenen, kan een 'optimaal' netwerk worden ontworpen De 
database van kandidaat locaties kan zo groot gekozen worden als de gebruiker wenst, zodat voldoende 
locaties worden geëvalueerd. 
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8.2 Softwarepakketten 

Om uit alle software die op de markt wordt aangeboden een long list op te stellen is het volgende basis 
criterium gehanteerd: 

Het softwarepakket is een beslissingsondersteunend tool voor het ontwerpen van een optimale 
distributiestructuur. Daarvoor moet het softwarepakket beschikken over een rekenmodel voor het 
bepalen van het optimale aantal en locatie van distributiecentra waarbij de totale fysieke 
distributiekosten worden geminimaliseerd. 

Voor het inventariseren van softwarepakketten is informatie ingewonnen bij logistieke adviesbureaus, 
universiteiten, logistieke verenigingen en instellingen, multinationals, software catalogi en Internet. 
Een belangrijke informatiebron voor adressen van leveranciers van logistieke software bleek de 
Logistics Software Survey, die Andersen Consulting jaarlijks uitvoert voor de Council of Logistics 
Management. 

Een aantal adviesbureaus, universiteiten en bedrijven is op de hoogte van softwarepakketten die gebruikt 
kunnen worden bij het ontwerpen van distributiestructuren. Een grotere bekendheid hebben echter 
softwarepakketten die ondersteuning bieden bij het optimaliseren van de besturing van supply chains. 
Leveranciers van beide typen softwarepakketten adverteren onder termen als supply chain management 
en supply chain optimization (synoniemen voor supply chain zijn physical distribution system en 
logistics network) hetgeen verwarring schept bij het zoeken naar de juiste software. 

Er kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen: 
• softwarepakketten voor het ontwerpen van distributienetwerken (strategische vraagstukken) 
• softwarepakketten voor het besturen van distributienetwerken (tactische en operationele 

vraagstukken) 

Strategisch niveau: Supply Chain Design software 

Strategische vraagstukken betreffen de lange termijn planning: het (her-)structureren van een 
distributienetwerk. Typische vraagstukken zijn: 
• waar moeten produktie faciliteiten worden gelokaliseerd? 
• waar kunnen het beste voorraad en overslag punten worden gevestigd? 

zodat de service levels kunnen worden gerealiseerd en de totale supply chain kosten kunnen worden 
geminimaliseerd. 

De softwarepakketten die in deze categorie kunnen worden ingedeeld zijn vermeld in tabel 8 .1. De 
prijzen van deze pakketten lopen uiteen van 10.000 tot 100.000 US dollar. 

Een aantal adviesbureaus heeft zelf optimalisatie modellen ontwikkeld voor het bepalen van het aantal 
en de locatie van distributiecentra. Deze modellen zijn niet op de markt verkrijgbaar. 
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Tabel 8.1 Supply Chain Design Software 
Softwarepakket 
Assign 
CAPS 
CAST-dpm 
DC Site 
LOPTIS - logistics optimization System 
NETWORK 
Optisite - Distribution Planning Model 
Phydias 
POFL: Profit Oriented Facility Location 
Sails, Strategie Analysis of Integrated Logistics Systems 
Sitelink 
SLIM - Strategie Interactive Modeling System 
SMARTFlow 
Smart Site 
Stradis 

Leverancier 
Herbert W. Davis 
Caps Logistics 
Radical 
Simplex Consulting 
Ketron Management 
Ballou 
MicroAnalytics 
Bender Management consultants 
SRI International 
Insight 
CGR International 
Shapiro 
TechnoLogix Decision Sciences 
Performance Analysis Corporation 
P-E international 

De softwarepakketten die de meeste bekendheid genieten bij zowel het bedrijfsleven als de universiteiten 
worden geleverd door CAPS Logistics (CAPS Logistics toolkit) en Radical (CAST-dpm}. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van een aantal logistieke dienstverleners die CAPS Logistics toolkit of CAST
dpm gebruiken. 

Tabel 8.2 Gebruikers van Caps en Cast-dpm 
CAPS Logistics Toolkit 
England Logistics 
Menlo Logistics 
Nedlloyd Flowmasters 
Schneider Logistics 
Y ellow Logistics Services 

Tactisch niveau: Supply Chain Planning software 

CAST-dpm 
Beek & Politzer 
Exel Logistics 
Lex Transfleet 
Tibbett & Britten Group 
UCI Logistics 

Tactische planning betreft de middellange tennijn: het balanceren van vraag en aanbod. Typische vragen 
Zljn: 

• wat, wanneer en waar produceren en voorraad houden? 

• hoe kunnen de goederenstromen worden geoptimaliseerd in een distributieketen? 
gegeven het aantal, capaciteit en locatie van produktie- en distributievestigingen. 

Deze planningssystemen zijn verbonden met andere informatiesystemen, waarvan informatie verkregen 
kan worden op basis waarvan plannen kunnen worden gemaakt voor produktie- en distributiebesturing 
(produktieplanning, voorraadplanning, transportplanning) . 

Tabel 8.3 geeft een overzicht van de softwarepakketten voor supply chain planning. 
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Tabel 8. 3 Supply Chain Planning Software 
Pakket 
Lynx 
MIMI 
Rhythm 
Supply Chain Navigator 
Supply Chain Planning; Supply Chain Management 
SystemESS 
World Software, World Vision, One World, Genesis 

Leverancier 
Numetrix 
Chesapeake 
12 
Manugistics 
American software 
IMI North America 
JDEdwards 

Met de pakketten van Manugustics, Numetrix en Chesapeake kunnen tevens alternatieve scenario's van 
supply chains worden geëvalueerd. Het effect van het toevoegen of verwijderen van een fabriek of 
distributiecentrum aan de supply chain op de totale kosten kan onderzocht worden. 

De prijzen van deze softwarepakketten lopen uiteen van 100.000 tot 500.000 US dollar. 

Operationeel niveau: Route planning software 

Op operationeel niveau gaat het om de dagelijkse operationele planning van de distributie. De 
softwarepakketten op operationeel niveau betreffen vraagstukken overlaadplanning en routeplanning 
van vrachtwagens. Bekende routeplanningspakketten worden geleverd door Roadshow en Intertour. 
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HOOFDSTUK9 EVALUATIE VAN SOFTWAREPAKKETTEN 

In dit hoofdstuk wordt de 'gap ' tussen het Programma van Eisen en de software pakketten geanalyseerd 
en worden richtingen aangegeven hoe de gap overbrugd kan worden. 

9.1 Gap analysis 

Onderstaande figuur geeft de plaats aan van de 'gap analysis ' in het evaluatieproces. 

Figuur 9.1 

Eisen 
van de klant 

Ontwikkelen 
van procedures 

Gap analysis 

Functionaliteit 
van de software 

Ontwikkelen 
van software 

De gap analysis toetst de mogelijkheden van de softwarepakketten aan de vereiste functionaliteiten van 
de klant. In de figuur is de gap analysis weergegeven als een black box. De evaluatie-instrumenten van 
de gap analysis zijn : 
• brochures 
• software questionnaire 
• demonstraties 
• test case 

Paragraaf 9.2 geeft een beschrijving van de evaluatie-instrumenten en de resultaten van de gap analysis . 

Het afstemmen van de eisen van Frans Maas Logistics op de mogelijkheden van de softwarepakketten 
kan op drie manieren: 
1. aanpassen van de software aan de eisen van Frans Maas Logistics (ontwikkelen van de software) 
2. aanpassen van de eisen van Frans Maas Logistics aan de mogelijkheden van de software 

(ontwikkelen van de procedure). In dit geval betreft het ontwikkelen van een procedure het 
ontwikkelen van een methode voor het ontwerpen van distributienetwerken, waarvan het 
softwarepakket een onderdeel van vormt. 

3. een combinatie van 1 en 2. 
De mogelijkheden om de functies van de software en de eisen van Frans Maas Logistics op elkaar afte 
stemmen worden beschreven in paragraaf 9. 3. 

i) 
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9.2 Resultaten van de evaluatie 

Brochures 

Voor het opstellen van een definitieve long list is bij alle gemventariseerde software leveranciers 
brochures aangevraagd over de softwarepakketten. Op basis van de brochures kon een onderscheid 
gemaakt worden tussen ontwerp-pakketten en planningspakketten (zie figuur 8.1 en 8.3). 

Software Questionnaires 

Naar alle 14 leveranciers op de long list is een Software Questionnaire gestuurd, waarvan er 8 ingevuld 
zijn geretourneerd. De overige 6 bedrijven hebben de questionnaire niet ingevuld omdat het kleine 
Amerikaanse bedrijven zijn die zich nog niet richten op de Europese markt. Het betrof voornamelijk 
bedrijven die zijn opgericht door professoren van Amerikaanse universiteiten en onderzoeksinstituten die 
op een kleine schaal hun modellen op de markt brengen. 

De wijze waarop bedrijven hebben geantwoord op de Questionnaire was sterk verschillend. Enkele 
bedrijven hadden de Questionnaire opgevat als een aanvraag voor offerte en hebben professioneel en 
uitgebreid geantwoord. Anderen hebben gerespondeerd met vluchtig opgeschreven kernwoorden. 
Hierdoor was het moeilijk o~ de antwoorden inhoudelijk met elkaar te vergelijken. 

Geen van de leveranciers heeft geantwoord aan alle functionele eisen te kunnen voldoen. 

Naast de functionele eisen zijn twee knock-out criteria gehanteerd. 
• De leverancier moet support kunnen leveren tussen Europese werktijden. 
• De leverancier moet ervaring hebben opgedaan met herstructureringsprojecten van Europese 

distributienetwerken. 

Een drietal interessante pakketten bleef toen over, van CAPS Logistics, Radicalen Bender Management 
Consultants. Deze leveranciers zijn uitgenodigd voor het geven van een demonstratie van hun 
softwarepakket. 

Demonstraties 

Deze leveranciers zijn uitgenodigd voor het geven van een demonstratie van hun tools . Voor de 
demonstraties zijn uitgenodigd van Frans Maas: de platformgroep, het hoofd van de afdeling New 
Projects en senior engineers die gewerkt hebben met het regiokostenmodel. 
In tabel 9 .1 zijn een aantal verschillen weergegeven die zijn gebleken tijdens de demonstraties. 

Tabel 9.1 Verschillen tussen pakketten gebleken tijdens demonstraties 

• Optimalisatie
technieken: 

• grafische presentaties: 

CAPS Supply Chain Radical' s Cast-dpm 
Designer 

• LP, MILPen 
heuristieken 

• grafische interface 

• LPen 
zwaartepuntmethode 

• grafische interface 

Bender' s Phydias 

• MILP 

• geen grafische 
interface 

• Modelleren van 
transportkosten: 

• hoge flexibiliteit in 
het modelleren van 
kosten 

• vaste tarieventabellen • vaste tarieventabellen 
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Het pakket van Bender Management valt af vanwege een aantal redenen: 
• Frans Maas Logistics is er niet van overtuigd dat Bender Management voldoende support kan 

leveren. Ondanks dat Bender Management deel uit van SynQuest (een software leverancier met 
verschillende vestigingen in Europa), wordt support voornamelijk geleverd door de heer Bender zelf, 
die slechts 1 keer per maand in Europa is . 

• Het tool van Bender leent zich minder goed voor het geven van presentaties, aangezien het model niet 
beschikt over een grafische interface. 

• Voor het model zal tevens een investering gedaan moeten worden in een server (Unix machine) en 
een Oracle licentie. 

CAPS Logistics en Radical zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de test case. 

Test case 

Opzet van de case 

Het doel van de test case is om de twee meest belovende pakketten te evalueren. Met een test case kan 
worden onderzocht welke vraagstukken kunnen worden opgelost door de modellen en welke data, 
procedures en aannamen daarvoor nodig zijn. Door de pakketten dezelfde test case voor te leggen 
kunnen verschillen zeer duidelijk worden vastgesteld tussen de functionele mogelijkheden van de 
pakketten. 

Voor het creëren van een case zijn een achttal aanvragen voor offerte (Invitations to Tender (ITT)) van 
bedrijven aan Frans Maas Logistics bestudeerd om vast te stellen welke typen data beschikbaar zijn. 
Uit de aanvragen voor offerte blijkt dat er grote verschillen kunnen zijn in de verstrekte data met 
betrekking tot marktgegevens . Slechts in 2 van de 8 ITT's werd informatie verstrekt over de opbouw 
van de marktvraag en het aantal en de locatie van klanten. 

Opvallend is dat nagenoeg alle bedrijven een voorkeur uitspreken voor een distributienetwerk met 1 
centraal distributiecentrum. Dit komt waarschijnlijk door de trend van het centraliseren van voorraden, 
waardoor lagere vaste kosten en lagere veiligheidsvoorraden kunnen worden gerealiseerd. Het 
centraliseren heeft echter ook negatieve consequenties op transportkosten en levertijden. 

Aangezien er een minimale hoeveelheid data nodig is voor het ontwerpen van een distributiestructuur zal 
Frans Maas een vragenlijst moeten sturen om de benodigde data te verkrijgen. De test case is dus niet 
alleen gebaseerd op verstrekte data in de ITT ' s, maar op de data die benodigd zijn voor het maken van 
ontwerpen zoals beschreven in het Programma van Eisen. 

In de case study zijn een viertal opdrachten opgezet die verschillende problemen nabootsen: het bepalen 
van de kosten van de huidige distributiestructuur, het bepalen van de optimale locatie voor 1 EDC, het 
bepalen van een optimale distributiestructuur in een green field analysis en het evalueren van bepaalde 
scenario' s. 

Alle data van de case is fictief behalve de data met betrekking tot de transporttarieven. De tarieven voor 
FTL zijn gebaseerd op een analyse van de interne verreken prijzen van de business unit Frans Maas 
International Freight Forwarding. Echter niet van alle combinaties van landen was data beschikbaar, 
dus voor een aantal combinaties zijn kostfuncties bedacht. 
De tarieven voor directe levering (parcel) zijn gebaseerd op tarieven van TNT . 
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Evaluatie van Caps Supply Chain Designer en Cast-dpm m.b.v. de test case 

Het is niet mogelijk gebleken om de oplossingen van de cases van de twee leveranciers met elkaar te 
vergelijken omdat beide leveranciers verschillende zaken anders hebben geïnterpreteerd dan in de case 
study was bedoeld. Dit deed achter geen afbreuk aan het testen van de vereiste functies van de 
softwarepakketten. 

Voor het evalueren van de twee softwarepakketten is het Programma van Eisen teruggebracht tot een 
zestiental evaluatie criteria, met behoud van de kern van de vereiste functies . Dit was mogelijk door de 
'output requirements' buiten beschouwing te laten aangezien deze het gevolg zijn van de 'model 
requirements' van de Software Questionnaire. Tevens konden enkele 'model requirements ' worden 
geschrapt aangezien deze eisen al verscholen zaten in andere eisen. Bijvoorbeeld: de eisen met 
betrekking tot het modelleren van verschillende transporttarieven dekken reeds de eis dat verschillende 
transportmodaliteiten gemodelleerd moeten kunnen worden. 
Bijlage 9 geeft een overzicht van de evaluatie criteria en de verschillen tussen Caps Supply Chain 
Designer en Cast-dpm. 

Uit de evaluatie bleek dat beide pakketten niet aan alle eisen exact voldoen, maar in de meeste gevallen 
wel aan de intentie van de eisen. Bijvoorbeeld de wijze waarop transportkosten gemodelleerd kunnen 
worden met Cast-dpm voldoet niet aan de eisen, maar het is wel mogelijk om tarieventabellen te creëren 
zodat op verschillende trajecten verschillende kostenfuncties gelden. 

Het belangrijkste verschil tussen de eisen van Frans Maas Logistics en -de mogelijkheden van de 
pakketten is dat geen van beide pakketten zowel het optimale aantal en locatie van distributiecentra als 
de optimale transportverbindingen zelf kan genereren, rekening houdend met alle kostensoorten en 
restricties. 
Dit blijkt inherent te zijn aan de mogelijkheden van de hedendaagse optimaliseringstechnieken (lineaire 
programmering). Om een netwerk te kunnen optimaliseren moeten de (kandidaat) knooppunten van het 
netwerk bekend zijn. Beide pakketten hebben dus een database nodig met kandidaat locaties voor het 
bepalen van het optimale distributienetwerk. . 

De belangrijkste verschillen tussen Caps Supply Chain Designer en Cast-dpm zijn: 

Niveau van optimaliseren 

Het optimaliseringsmodel van Caps Supply Chain Designer kan ingesteld worden zodat automatisch 
'open-close' beslissingen van distributiecentra worden geëvalueerd. Op deze wijze kan de Supply Chain 
Designer de beste combinatie (goedkoopste netwerk) van distributiecentra bepalen uit een set van 
kandidaten van distributiecentra . 
Cast-dpm daarentegen kan alleen de goederenstromen optimaliseren van een gegeven netwerk-structuur. 
In Cast-dpm is het dus alleen mogelijk dat een kandidaat distributiecentrum niet wordt gebruikt in het 
optimale netwerk als dit zeer hoge kosten met zich meebrengt. 
Om het optimale aantal distributiecentra te bepalen met Cast-dpm, moeten verschillende scenario's 
(bijvoorbeeld 3, 4 en 5 distributiecentra) worden doorgerekend en met elkaar vergeleken worden. 
Het creëren van alternatieve scenario's kan eenvoudig worden gedaan door het 'sluiten' van een 
distributiecentrum. 

Het genereren van locaties is in beide pakketten alleen mogelijk met behulp van de zwaartepunt
methode. Deze methode kent echter een aantal nadelen zoals reeds aangeven is in hoofdstuk 8. 
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Modelleren van scenario 's 

In Caps Supply Chain Designer zijn meer mogelijkheden dan in Cast-dpm om restricties te specificeren 
voor het genereren van verbindingen tussen knooppunten. 
Bijvoorbeeld: een distributiecentrum mag alleen leveren aan klanten die bereikbaar zijn binnen 12 uur. 

Modellering van kosten 

Een sterk punt van Caps Supply Chain Designer is de flexibiliteit van het model. Door het schrijven van 
macro's is het mogelijke om elke gewenste kostenfactor te modelleren. 

In Cast-dpm is het alleen mogelijk om kosten te modelleren door standaard parameters in te stellen en 
standaard tabelstructuren te gebruiken. 
Daar staat tegenover dat Cast-dpm enkele standaard functies heeft die niet in de Supply Chain Designer 
beschikbaar zijn (maar waarschijnlijk wel gemodelleerd kunnen worden m.b.v. macro's), zoals een 
oppervlakte-berekening van het aantal vereiste vierkante meters voor een warehouse. 
Tevens zit in Cast-dpm de mogelijkheid om tarieven tabellen te creëren door het instellen van parameters 
gebaseerd op karakteristieken van eigen transportmiddelen. M.b .v. pseudo-routing & scheduling 
berekent het model de 'tarieven ' van de eigen transportmiddelen. 

Paragraaf 9 .3 geeft mogelijkheden aan voor het afstemmen van de eisen van Frans Maas Logistics en 
de mogelijkheden van de softwarepakketten op elkaar. 

9.3 Afstemming van eisen en mogelijkheden 

Zoals in figuur 9 .1 is aangegeven zijn er 2 uitersten aangeven voor het afstemmen van eisen en 
mogelijkheden. 
• het ontwikkelen van software 
• het ontwikkelen van een ontwerp-methode 

Software-ontwikkeling 

Het simultaan genereren en optimaliseren van distributiecentra en transportverbindingen is niet met de 
huidige technieken van de operationele research nog niet mogelijk. Het is dus ook niet mogelijk om deze 
eis door middel van software-ontwikkeling in de softwarepakketten in te bouwen. 

Als gekozen wordt voor Cast-dpm zou men kunnen overwegen om het model te laten uitbreiden zodat 
het model automatisch verschillende scenario's met een verschillend aantal kandidaat distributiecentra 
doorrekent (zoals in Caps Supply Chain Designer). 
Een andere verbetering van Cast-dpm, die door software-ontwikkeling gerealiseerd kan worden, is het 
toevoegen van een 'wizard' aan het model. De Supply Chain Designer van Caps is wel uitgerust met een 
wizard die de gebruiker stap voor stap meeneemt in het proces van het ontwerpen en optimaliseren van 
supply chains . 

Methode voor het ontwerpen van distributienetwerken 

Eisen en mogelijkheden kunnen op elkaar afgestemd worden door enkele eisen te versoepelen en het de 
mogelijkheden van de softwarepakketten te integreren in een ontwerp-methode (zie figuur 9.2) . 
Aangezien het niet mogelijk is om ' in het wilde weg' te optimaliseren ligt de nadruk van de ontwerp
methode op het evalueren van scenario's door what-if vraagstukken te analyseren. Dit is tevens de 
kracht van de softwaremodellen. 
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De ontwerp-methode is gebaseerd op richtlijnen van Hagdorn [8], Plant Location International [15) met 
betrekking tot het ontwerpen van distributiestructuren. 

Stap 1 !Bepalen van de scope van het project 

Stap 2 Analyseren van huidige en toekomstige goederenstromen 

Stap 3 Creëren en kalibreren van de huidige distributiestructuur 

Stap 4 !Ontwikkelen van alternatieve scenario's 

Stap 5 !Doorrekenen van alternatieve scenario's 

Stap 6 Gedetailleerde doorrekening van short list met werkelijke kosten 

Figuur 9.2 Jvl ethode voor het ontwerpen van distributienetwerken 

Stap 1 Bepalen van de scope van het project 
Voordat alternatieve structuren van distributienetwerken kunnen worden ontworpen zal onderzocht 
moeten worden wat de scope is van het project. Vragen, die beantwoord moeten worden zijn: 
• moet er rekening gehouden worden met locaties van huidige DC's ofis er volledige ontwerp vrijheid? 
• voor welke termijn moet het ontwerp in voorzien (middellange termijn is 3-5 jaar)? 
• liggen de aanvoerpunten vast of is er een verschuiving in het aantal fabrieken te voorzien? 
• is er sprake van een stabiele markt? 

Stap 2 Analyseren van huidige en toekomstige goederenstromen 
In de tweede stap vindt een analyse plaats van de data van de klant. Vragen die beantwoord moeten 
worden zijn: 
• Welke fabrieken kunnen welke produkttypen leveren? 
• Waar zijn de afnemers gelokaliseerd? 
• Hoe ziet het orderprofiel eruit per regio van afnemers? 

• (aantal orderregels, aantal pallets, aantal pallets per orderregel. aantal orders) 
• Hoe ziet het vraagpatroon eruit per produkttype? 
• Is er een seizoenspatroon in de vraag? 
• Kunnen snellopers en langzaamlopers worden onderscheiden? 
• Aan welke customer service eisen moet worden voldaan? 

Stap 3 Creëren en kalibreren van de huidige distributiestructuur 
Met behulp van het softwarepakket kan een basis scenario worden gecreëerd van de huidige 
distributiestructuur. De kosten van de huidige structuur kunnen worden bepaald, als men tevens 
beschikt over kosten van warehouses en transport. Verificatie van de logistieke stromen en kosten vindt 
plaats door terugkoppeling van het basis scenario aan de klant. 

Stap 4 Ontwikkelen van alternatieve scenario' s 
In deze stap worden op basis van logistieke expertise verschillende scenario's gecreëerd, binnen de 
randvoorwaarden die zijn geformuleerd in de scope van het project . 
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Stap 5 Doorrekenen van enkele scenario' s 
Met behulp van het softwarepakket worden de verschillende scenario' s doorgerekend en gevoeligheden 
van scenario' s getest door what-if analyses . 

Stap 6 Gedetailleerde doorrekening van short list met werkelijke kosten 
Een beperkt aantal scenario's wordt doorgerekend met werkelijke kosten die verkregen worden door het 
opvragen van offertes voor bijvoorbeeld transport en huur van magazijnen. 

Uiteindelijk volgt de keuze van de klant om een bepaalde distributiestructuur te implementeren. 

Een fundamenteel verschil tussen de huidige ontwerp-methode en de voorgestelde ontwerp-methode is 
het gemak waarmee alternatieve scenario' s kunnen worden ontwikkeld en geëvalueerd met behulp van 
een softwarepakket (stap 4 en 5). Door te starten met het creëren van een basis scenario kunnen project
afhankelijke data worden geverifieerd en kan inzicht worden verkregen in de opbouw van de logistieke 
kosten van het huidige distributienetwerk. 

Voorafgaand en parallel aan de ontwerp-methode zal relevante data verzameld moeten worden. De 
kwaliteit van een ontwerp van een distributienetwerk is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de input 
data ('garbage in= garbage out'). Het is daarom van groot belang om de juiste data te verzamelen en te 
gebruiken als input voor het model. 

Hoofdstuk 10 besteedt speciaal aandacht aan het verzamelen en analyseren van data. 
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HOOFDSTUK 10 DATA VERZAMELEN 

Dit hoofdstuk geeft aan op welke wijzen de verschillende soorten data kunnen worden verzameld, die 
benodigd zijn voor het maken van ontwerpen van distributienetwerken. 
Zoals in paragraaf 7 .2 is aangegeven kan een onderscheid gemaakt worden tussen project-afhankelijke 
en project-onafhankelijke data. 

10.1 Verzamelen van project-afhankelijke data 

Project-afhankelijke data betreffen klantspecifieke informatie over produkten, a:fuemers, 
goederenstromen en locaties en capaciteiten van fabrieken en magazijnen. 

Er kunnen twee situaties worden onderscheiden die het proces van verzamelen van project-afhankelijke 
data kunnen initiëren. 

1. Klant vraagt om offerte 

Frans Maas ontvangt een aanvraag van offerte (tender document) van een klant . De klant heeft een 
strategische herbezinning gedaan en heeft besloten tot het herstructuren van de logistieke structuur en 
het uitbesteden van de logistieke beheersing. De klant weet wat 'ie wil en vraagt Frans Maas Logistics 
om alternatieve oplossingen aan te bieden. 
In dit geval volgt een reactieve benadering van Frans Maas Logistics. Het tender document wordt 
bestudeerd en in de meeste gevallen stuurt Frans Maas een standaard Logistics Questionnaire naar de 
potentiële klant om additionele informatie te vergaren voor het maken van calculaties. Deze 
Questionnaire is vooral gericht op het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het Warehouse 
Calculatiemodel. Vragen in de questionnaire die ook bruikbaar zijn voor het ontwerpen van alternatieve 
distributienetwerken betreffen de spreiding in de getransporteerde volumes en het aantal zendingen per 
tijdseenheid van het huidige distributienetwerk. De questionnaire kan aangevuld worden met vragen over 
locaties van aan- en afvoerpunten . 

2. Pro-actieve benadering van Frans Maas Logistics 
In dit geval zijn er contacten geïnitieerd en houdt Frans Maas Logistics een presentatie over de 
mogelijkheden en voordelen van het uitbesteden van logistiek. Als de klant geen exact inzicht heeft in 
haar logistieke kosten doet Frans Maas het voorstel om een quick scan analyse ui te voeren van de 
logistieke stromen en kosten . 

De project-afhankelijke data kunnen dus verkregen worden via een tender document, Logistics 
Questionnaire en quick scan analyse. 

10.2 Verzamelen van project-onafhankelijke data 

Project-afhankelijke data betreffen kosten van: 
• transport 
• handling 
• faciliteiten (database van kandidaat locaties van distributiecentra) 
• voorraad 
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Voor het berekenen van de transportkosten zijn transporttarieven nodig. Het verzamelen van de 
transporttarieven wordt behandeld in paragraaf 10.3. 

De handling-kosten kunnen berekend worden met behulp van indexcijfers van arbeidskosten. Bijlage 7 
geeft een overzicht van een aantal informatiebronnen die geraadpleegd kunnen worden voor het 
verzamelen van arbeidskosten. 

Voor het berekenen van kosten van faciliteiten zijn data nodig zoals huurprijzen van magazijnen, 
grondkosten, energiekosten en kosten van systemen en equipement. Deze data kunnen verzameld worden 
voor een aantal locaties in Europa die logistiek gezien interessant zijn. Per project zullen tevens 
alternatieve locaties onderzocht worden. In de laatste fase van de ontwerp-methode zullen enkele 
scenario' s van distributienetwerken doorgerekend moeten worden met werkelijke kosten, waarvoor de 
data van de beschouwde distributiecentra geverifieerd moet worden. Op deze wijze kan de database van 
kandidaat locaties worden uitgebreid en accuraat gehouden. 

Voorraadkosten kunnen worden berekend met behulp van een interestpercentage over voorraden. Het 
adviesbureau Herbert W . Davis hanteert een interestpercentage van 18% in haar database van logistieke 
kosten. 

10.3 Analyse van transporttarieven 

Het Programma van Eisen stelt dat de volgende 3 soorten van transport gemodelleerd moeten kunnen 
worden: 
1. Line haul transport van Full Truck Load en Less than Truck Load zendingen 
2. Parcel transport. 
3. Fijndistributie 

Om transportkosten te modelleren zijn er in principe 2 methoden: 
1. normatieve kostprijsberekening 
2. uitgaan van marktprijzen 

De normatieve kostprijsberekening berekening gaat uit van kostprijzen per kilometer. Alle kosten die 
gemaakt worden voor het transport (in een jaar) worden door het aantal gereden kilometers gedeeld. 
Deze kosten kunnen per land verschillen vanwege o.a . verschillen in arbeidskosten en verschillen in 
brandstofkosten. 

line haul tarieven 

Uit onderzoek van Maas blijkt dat tarieven van internationale transporten (Full Truck Loads) van meer 
factoren afhankelijk zijn dan van afstand alleen. 
Het blijkt dat transporttarieven lager zijn op trajecten naar het centrum van Europa (stroomgebied van 
de Rijn) dan op trajecten er vanaf. Dit komt doordat er in Europa een onbalans bestaat in het aanbod 
van vracht. Voor transporteurs is het aantrekkelijk om vracht te brengen richting Rijn, aangezien ze 
verzekerd zijn van terugvrachten. 
Verder blijkt dat (gegeven een bepaald traject) de tarieven van transporteurs die terugrijden lager zijn 
dan de tarieven van transporteurs die vracht wegbrengen. 

De normatieve kostprijsberekening houdt echter geen rekening met verschillen in marktprijzen, die 
ontstaan door verschillen in het aanbod van vracht op verschillende trajecten in Europa. Daarom wordt 
voorgesteld om uit te gaan van marktprijzen gespecificeerd naar traject voor het berekenen van 
transportkosten . 

• -~-- FRANS MAAS . 
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In dit afstudeerproject is opnieuw een onderzoek gedaan naar de opbouw van transportkosten (FTL) in 
Europa, aangezien de onderzoeksresultaten van Maas dateren uit 1991 ( voor de Europese eenwording) . 
Er is gebruik gemaakt van een analyse van de interne verrekenprijzen van transport van Frans Maas 
International Freight Forwarding uit 1996, die door Koopmans (senior operations support engineer) is 
uitgevoerd. 
Deze database met tarieven is met behulp van meervoudige lineaire regressie geanalyseerd. 
Uitgangspunt van de regressie-analyse is dat de kosten per kilometer van transport georganiseerd door 
een bepaald knooppunt van het Frans Maas netwerk, voor elke bestemming gelijk zijn. De 
transportkosten zijn namelijk alleen afhankelijk van de ingezette middelen (trucks, arbeid, etc.) en niet 
van het traject dat wordt gereden. Daarentegen is een eventuele onbalans in tarieven wel afhankelijk van 
het traject. Uit de analyse zijn formules per traject afgeleid en vervolgens geaggregeerd tot enkelvoudige 
vergelijkingen per land om een overzichtelijke database met transportkosten vergelijkingen te creëren. 
Bijlage 6 geeft een voorbeeld van het afleiden van vergelijkingen voor het berekenen van 
transporttarieven. 

10. 3 .1 Verzamelen van werkelijke data : monitoring system 

Niet alleen voor het ontwerpen van distributienetwerken zijn indicaties nodig van transporttarieven, 
maar ook voor het uitbrengen van offertes en het onderhandelen met transporteurs en klanten. 

Het voorstel is daarom om een monitoring system op te zetten van de drie typen transporttarieven (line 
haul, parcel en fijndistributie tarieven), zodat op continue basis aandacht wordt besteed aan het 
verzamelen van data. Een monitoring system bestaat uit een centrale database èn een transport analist 
die verantwoordelijk is voor het verzamelen en analyseren van data. 

Voor het analyseren en structuren kan een transportkosten-model opgezet worden (bijvoorbeeld in Excel 
of Lotus Notes) dat is gebaseerd op de analysemethodiek zoals beschreven in bijlage 6. 
Het transportkosten-model kan uitgebreid worden met parameters die bijvoorbeeld het verband aangeven 
tussen tarievenstrucuren, levertijden en aantal drops . Tevens kan de formule voor het afleiden van Less 
than Truck Load tarieven worden geverifieerd en verfijnd. 
Verder kunnen tarieven geanalyseerd worden door berekeningen te maken van transportkosten . 
Daarvoor zijn data nodig met betrekking tot arbeidskosten, afschrijvingskosten van trucks, 
brandstofprijzen, belastingen, etc. 

Voor het opzetten van een monitoring system zijn verschillende mogelijkheden. Een tweetal alternatieven 
worden hier beschreven. 

Alternatief 1 Gebruik maken van e-mail netwerk 
De transportmanagers van Logistieke centra en projectmanagers sturen met behulp van e-mail 
transportdata in een standaard spreadsheet format naar de transport analist (in bijlage 10 zijn enkele 
voorbeelden opgenomen van eenvoudige formats). De transportdeskundige analyseert deze data met een 
transportkosten model, alvorens ze toe te voegen aan de database. Bij opvallend afwijkingen van het 
transportkosten-model wordt contact opgenomen met de afzender en wordt de data geverifieerd. 

Een voordeel van het gebruik van e-mail is dat het een relatief goedkope oplossing voor het op continue 
basis verzamelen van transporttarieven. Een nadeel is echter dat voor het raadplegen van de database 
altijd contact opgenomen moet worden met de beheerder van de database. 

Alternatief 2 On-line systeem 
Een andere mogelijkheid is om een systeem op te zetten waarbij behalve het aanmelden van data 
rechtstreeks data kan worden opgevraagd uit een database. Om te voorkomen dat onbevoegden 
aanpassingen maken in de database moet het systeem beveiligd worden Hiervoor zullen hogere 
investeringen gedaan moeten worden dan in alternatief 1. 

. - ® 
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Het voordeel van dit systeem is dus dat de database rechtstreeks toegankelijk is voor iedereen binnen 
Frans Maas Logistics. Alleen voor specifieke vragen hoeft contact opgenomen te worden met de 
transportdeskundige (systeembeheerder) . 

Als basis van de database kan voor de line haul tarieven uitgegaan worden van de data die reeds 
beschikbaar is bij de transportmanagers van de logistieke centra. Deze database kan aangevuld worden 
met gegevens van project- en accountmanagers, die vanuit projecten en vorige functies beschikken over 
transport data. In beperkte mate kan gebruik gemaakt worden van de database van transporttarieven van 
de divisie FM IFF. Uit de analyse van Koopmans blijkt dat in een aantal gevallen weinig structuur is te 
ontdekken in de tarieven. Tevens ligt het niveau van de transporttarieven in een aantal gevallen hoger 
.dan de marktprijzen. 

Voor het verzamelen van tarieven voor :fijndistributie kan als basis uitgegaan worden van de database 
van FM IFF. In deze database zijn namelijk ook tarieven voor lokale distributie opgenomen. 
Deze database kan dan aangevuld worden met data uit transportcontracten die Logistieke operaties van 
Frans Maas Logistics zijn aangegaan met lokale distributeurs . 

De bereidheid van FM IFF om in de toekomst data te verstrekken is waarschijnlijk laag omdat de 2 
divisies als zelfstandige ondernemingen worden beschouwd. FM IFF moet concurreren met andere 
transporteurs als Logistics een aanvraag voor offerte voor transport heeft. 

De parcel tarieven kunnen worden opgevraagd bij integrators zoals TNT, UPS, en DHL. Echter deze 
tarieven zijn erg afhankelijk van het totale pakket dat een verlader aanbiedt. Afhankelijk van het aantal 
zendingen en de gemiddelde zendingsgrootte kunnen kortingen van 30 tot 60 % op de standaard tarieven 
worden verkregen. Met behulp van de data die reeds beschikbaar is bij projecten en operaties van Frans 
Maas Logistics kan het verband tussen parcel tarieven en zendinggroottes worden onderzocht. 
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HOOFDSTUK 11 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies uit het onderzoek naar de mogelijkheden van softwarepakketten 
voor het ontwerpen van distributienetwerken. Tevens geeft dit hoofdstuk aanbevelingen voor de 
toepassing van een softwarepakket in het ontwerp-proces van Frans Maas Logistics. 

11.1 Conclusies uit het onderzoek 

Een aantal conclusies kunnen getrokken worden uit het onderzoek naar de mogelijkheden van 
softwarepakketten voor het ontwerpen van distributienetwerken. 

1. Beschikbaarheid en gebruik van softwarepakketten 

Uit de inventarisatie blijkt dat er een aantal softwarepakketten op de markt beschikbaar zijn. De 
bedrijven die de pakketten op de markt brengen zijn relatief jonge en kleine bedrijven die opgericht zijn 
door onderzoekers en consultants die vanuit hun vakgebied of praktijk worden geconfronteerd met 
complexe vraagstukken betreffende het ontwerpen en optimaliseren van logistieke netwerken. 

Zowel logistieke dienstverleners (Nedlloyd Flowmasters, Schneider Logistics) als consultants (Andersen 
Consulting, Grounewout) en multinationals (Unilever, Coca-Cola) gebruiken software modellen voor het 
ontwerpen en evalueren van logistieke concepten. 

Om voorop te blijven lopen ten opzichte van concurrenten zal Frans Maas Logistics moeten blijven 
investeren in kennis en 'tools ' . 

2 . Functionaliteit van softwarepakketten: 

Er zijn geen pakketten op de markt die zowel het aantal en locatie van distributiecentra als de 
transportverbindingen tussen distributiecentra zelfstandig kunnen genereren. Dit komt doordat er nog 
geen technieken bestaan in de operationele research die zowel knooppunten in een netwerk kunnen 
genereren als de stroom door het netwerk kwmen optimaliseren. 
Dit kan ondervangen worden door een database van kandidaat locaties voor distributiecentra op te zetten 
voor het evalueren van distributienetwerken. Op basis van logistieke kemüs kan een zinvolle lijst van 
kandidaat locaties worden opgezet. Er gaat dan ook geen tijd verloren met het evalueren van niet zinnige 
alternatieven. 

Het pakket dat het beste voldoet aan de functionele eisen van Frans Maas Logistics is de Supply Chain 
Designer van Caps Logistics. Uit de evaluatie met de test case blijkt dat de Supply Chain Designer de 
meeste mogelijkheden biedt voor het creëren en optimaliseren van scenario 's. Tevens biedt de Supply 
Chain Designer de grootste flexibiliteit voor het modelleren van alternatieve kostenfuncties. 
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11.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen van afstudeerproject zijn: 
1. distributienetwerken ontwerpen met behulp van een softwarepakket 
2. het softwarepakket Supply Chain Designer aanschaffen 
3. een monitoring system opzetten voor het verzamelen van project-onafhankelijke data 

1. Distributienetwerken ontwerpen m.b.v. software tool 

De eerste aanbeveling is om een softwarepakket aan te schaffen voor het ontwerpen van 
distributienetwerken. 
Het voorstel is om een ontwerp-methode te hanteren waarin een softwarepakket een integraal deel van 
vormt. De ontwerp-methode is gebaseerd op het creëren en evalueren van scenario's van 
distributienetwerken. Een sterke punt van de softwarepakketten is het gemak waarmee alternatieve 
scenario's kunnen worden geëvalueerd, door verschillende what-if analyses uit te voeren. 

Het softwarepakket kan ondersteuning bieden aan ontwerp-processen in zowel de initiatie fase van een 
project als in de fase waarin distributienetwerken van bestaande Logistieke Operaties worden 
geoptimaliseerd. Figuur 11 .1 presenteert de drie fasen die kwmen worden onderscheiden in de 
levenscyclus van een project. 

Figuur 11.1 

Project 
Initiatie 

Projectfasen 

Ondersteuning in de Initiatie fase: 

Het merendeel van de aanvragen voor offerte waarmee Frans Maas Logistics wordt geconfronteerd 
betreft bedrijven die geïnteresseerd zijn in het herstructureren van hun Europese distributielogistiek. 
Het softwarepakket ondersteunt: 
• het genereren van alternatieve distributieconcepten 
• het selecteren en evalueren van alternatieve vestigingsplaatsen voor distributiecentra 

Tevens kan het softwarepakket gebruikt worden voor het ondersteunen van sales & marketing met 
professionele grafische presentaties. 
Aanbiedingen die ondersteund zijn door een softwaremodel kunnen potentiële klanten overtuigen van de 
professionele aanpak en de logistieke expertise van Frans Maas Logistics . 

Ondersteuning bij het optimaliseren van Logistieke Operaties: 

Het softwarepakket kan invulling geven aan de 'continuous improvement' filosofie van Frans Maas 
Logistics en haar bestaande klanten. 
Klanten van Frans Maas Logistics eisen continuerende kostenbesparingen en verbeteringen in 
effectiviteit. Deze besparingen kunnen in het begin bereikt worden in de Logistieke Operaties, maar niet 
tot in lengte van dagen . 
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Met behulp van het softwarepakket kunnen alternatieve scenario's worden ontworpen van de 
distributiestructuur van de klant, die kunnen leiden tot kostenbesparingen voor de klant en additionele 
business voor Frans Maas Logistics . 

2. Caps Supply Chain Designer aanschaffen 

De evaluatie en selectie van softwarepakketten heeft uiteindelijk geleid tot een grondige evaluatie van 
twee veelbelovende softwarepakketten. 
Een veel gebruikte methode voor het afwegen van alternatieven is de gewogen factor-score-methode. Bij 
deze methode worden gewichten toegekend aan de verschillende eisen, en scores toegekend aan de 
alternatieven voor de invulling van de eisen. Deze methode is in dit geval niet praktisch toepasbaar 
gebleken vanwege het grote aantal eisen en de moeilijk te kwantificeren invulling van de eisen voor de 
softwarepakketten. 

In het programma van eisen zijn een viertal soorten eisen gespecificeerd. De grootste verschillen tussen 
de twee softwarepakketten doen zich voor in de functionele eisen en de kosten. 

Functionaliteit 
Caps Supply Chain Designer voldoet het beste aan de vereiste functionaliteit . Radical daarentegen levert 
enkele standaard functionaliteiten die niet door Caps Supply Chain Designer worden geleverd, zoals het 
berekenen van transporttarieven op basis van cost drivers van transportmiddelen. De mogelijkheid van 
Cast-dpm om tarieven te kunnen berekenen werd enthousiast ontvangen door de platformgroep . 

Technische ontwerp 
Met betrekking tot het technisch ontwerp verschillen beide pakketten niet sterk. Beide pakketten kunnen 
op een stand-alone PC draaien in een Windows omgeving en data uitwisselen met spreadsheet
programma's zoals MS Excel. Caps Supply Chain Designer is gebruiksvriendelijker in die zin dat het 
programma beschikt over een 'wizard' die de gebruiker stap voor stap leidt door het model. 

Support 
Beide leveranciers hebben ervaring met Europese projecten en kunnen ondersteunende diensten leveren 
onder Europese werktijden. Beide organisaties hebben klanten in de logistieke dienstverlening, 
consultancy en internationale produktie-ondernemingen (zie ook tabel 8.2). 
Caps Logistics is een Amerikaanse organisatie met ongeveer 120 medewerkers en heeft sinds 1979 meer 
dan 1000 installaties verricht van logistieke tools. Caps Logistics heeft 3 permanente medewerkers in 
Europa (Amsterdam). Radical daarentegen is een Europese organisatie (kantoor in regio Londen) met 
10 medewerkers en heeft sinds 1989 70 installaties verricht van Cast-dpm. 

Kosten 
Het kostenaspect is voor Frans Maas van ondergeschikt belang. Functionaliteit en support zijn de 
belangrijkste criteria. Tabel 11 .1 geeft een overzicht van de vraagprijzen en de afschrijvingskosten van 
CAPS Supply Chain Designer en Cast-dpm. 

Tabel 11.1 Vraaeorijzen en afschrijvinf!skosten van softwarepakketten (in $) 

softwarepakket vraagprijs Kosten per jaar (inclusief kosten voor support en 
training), afschri 'ving in 5 jaar 
1 copy 2 copies 3 copies 

CAST-dpm 54000 16500 19860 23220 
CAPS Supply Chain Designer 100000 35350 44150 52950 
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De aanbeveling is om het softwarepakket van Caps Logistics aan te schaffen omdat dit model het beste 
aan de functionele eisen van Frans Maas Logistics kan voldoen. Daar komt bij dat Caps Logistics een 
organisatie is die ruime ervaring heeft met logistieke vraagstukken, support kan leveren en constant 
productvernieuwingen onderzoekt. 
Caps Logistics levert tevens routeplanningssoftware waarmee transport 'tarieven ' berekend kunnen 
worden. 

3. Monitoring system opzetten 

Het verzamelen van accurate data is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het ontwerp van een 
distributienetwerk. Het verzamelen en analyseren van project-afhankelijke data vormt een integraal 
onderdeel van de ontwerp-methode. 
Daarnaast zijn project onafhankelijke data nodig voor het maken van ontwerpen, zoals transporttarieven 
en arbeidskosten. 
Het voorstel is om een monitoring system op te zetten om op continue basis aandacht te besteden aan het 
verzamelen en analyseren van project-onafhankelijke data. Het monitoring system bestaat uit een 
centrale database èn een transport analist die ervoor zorgt dat data wordt verzameld, geanalyseerd en ter 
beschikking wordt gesteld aan de organisatie. 
Een eenvoudig systeem voor het verzamelen van (bij Frans Maas beschikbare) data kan worden opgezet 
met behulp van een e-mail systeem. De mogelijkheden en kosten van alternatieve systemen kunnen nader 
onderzocht worden. 
Voor een succesvol systeem zal vanuit het management gestimuleerd moeten worden dat project 
managers en transportmanagers van logistieke operaties data aanmelden bij de transport analist. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis is the conclusion of the study of Industrial Engineering and Management Sciences 
of the Eindhoven University ofTechnology. The report describes the approach and results of a 
project which is carried out for Frans Maas Logistics. This company is a Dutch Third Party 
Logistics service provider which provides total supply chain services (warehousing and 
transportation in material management and physical distribution) as well as value added 
logistics services. 

The project consists of two sub-projects. In the first sub-project a study is made of the major 
fields of attention1 of Frans Maas Logistics. One of the fields of attention concerns the ability 
to design optima} distribution networks. In the second sub-project an evaluation is made of 
software packages, which can support the design of distribution networks. 

PART l A survey of fields of attention of Frans Maas Logistics 

This research is executed in the framework of an agreement made between the Royal Dutch 
Frans Maas Group and the Faculty ofTechnology Management of the Eindhoven University in 
order to co-operate in logistics research fields. 

To start off the partnership a survey is made of the major fields of attention of Frans Maas 
Logistics. These areas of attention can be the basis of further research. 
To identify the fields of attention, interviews are held with management team of Frans Maas 
Logistics as well as with genera} managers ofLogistics Centers, project managers, account 
managers, information mangers and senior logistics engineers. 

A model for organisation analysis is designed to classify and complement the results of the 
interviews ( see figure S. 1) 
The model is based on the 7S framework of McKinsey. This framework consists of seven 
aspects (all starting with an S) of an organisation which are essential for an organisation to be 
successful. These aspects can be distinguished at strategie, tactical and operational level of 
decision making. 
The aspect ' strategy' is replaced by ' service market combination', because the combination of 
' strategy' with the three levels of decision making does not make sense. The term ' service 
market combination' concerns questions like 'which services should the company provide?' 
and 'which markets should the company focus on?' . 

1 ~ field of attention is broadly defined as any topic in the organisation which needs to be improved 
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With a cause-effect diagram the relationships between the fields of attention are analysed. The 
most important fields of attention are the ones that cause other fields of attention (symptoms). 

The major fields of attention are: 
• market focus 
• policy of providing and developing logistics services 
• project management 
• recording knowledge in databases and training material 
• centra! Human Resource policy 
• internal communication 

Symptoms which can be handled by improving the fields of attention are: 
• lack of focus, dependence on Invitations to Tender 
• 're-inventing the wheel' in new projects 
• insufficient use of knowledge 

The recommendation is to formulate a strategie plan as a framework for the fields of attention. 
A strategie plan consists of a basic strategy (mission and ambitions of an organisation) which is 
worked out in a marketing policy, a product development policy and a organisation plan. 
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PART2 Selection of a software package for the design of distribution networks 

One of the fields of attention is concemed with the design of logistics concepts using tools and 
models. This field of attention is chosen as the subject of research for the second sub-project 
because it is concrete and was of high interest of Frans Maas Logistics. 

In the past Frans Maas Logistics has used several models, one of which was developed by a 
student of the Eindhoven University ofTechnology. However, these models have several 
drawbacks: 
• distribution networks with multiple distribution centers cannot be designed ( only one 

distribution center can be located) 
• facility costs and inventory costs are not taken into account ( only transportation and 

handling costs) 
• costs of parcel transports and fine distribution are not taken into account (line haul 

transportation only) 
• required delivery lead times cannot be modelled 

Nowadays, Frans Maas Logistics is interested in using professional software packages that are 
available on the market. 

In the second sub-project an evaluation is made of software packages which can support the 
design of distribution networks. 

The approach of the software selection project is based on guidelines ofBrownstein and 
Lemer and Moret, Emst & Y oung. 

The project phases are: 
1. design of Document of Requirements 
2. inventory of software packages 
3. analysis of the gap between requirements and performance of software packages 
4. development of altemative solutions to bridge the 'gap' 

1. Document of Requirements 

A Document ofRequirements is made, based on interviews with the project promoter and 
logistics engineers. Furthermore, requirements are deduced from Invitations to Tender and 
literature on designing logistics networks. 
The Document of requirements consists of four parts: 
• Functional requirements 
• Technica! requirements 
• Cost Profile 
• V endor Profile 

The emphasis of the Document of Requirements is on the functional requirements. 
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Important functional requirements are: 

• It should be possible to design and optimise scenario's of distribution networks 
• The model should take into account delivery lead times 
• The model should take into account costs of transportation, handling, inventory and 

facilities 
• It should be possible to model the following transportation modes: Line haul transport, 

parcel transport and fine (local) distribution 
• It should be possible to model different transportation cost functions on different transport 

lanes and in different zones 
• It required lead times cannot be met in certain areas, it should be possible to make a trade

off between supplying via parcel services and supplying via a regional distribution center 
(see figure S.2) 

• The model should be able to generate a location fora (regional) distribution center. 

'Plant / 
centra! DC 

,__ _______ P_ar_c_el _____ ___ _ _ _ __ ,customer 

Plant / 
central DC 

line haul regional DC 

trade-off: costs of line haul + RDC + fine distribution 

fine distribution ct1stomer 

versus parcel costs 

Figure S.2 Trade-off between parcel delive,y and delivery via a regional distribution center 

The complete Document of Requirements is enclosed in appendix 5. 

2. Software packages 

Parallel to the formulation of requirements, a survey is made of the software packages which 
are available on the market for the purpose of designing distribution networks. 
Via logistics consultants, logistics institutions and universities a long list of software packages 
is made (see figure 8.1). Except for one, all the software packages are supplied by American 
vendors. The vendors are logistics consultancy companies and professors in operations 
research at American Universities. 
Users of supply chain design software are consultants (like Andersen Consulting and Coopers 
& Lybrand), third party logistics service providers (like Exel Logistics and TNT Logistics) and 
multinational manufacturers (like Unilever and Coca-Cola). 

A Software Questionnaire, based on the Document ofRequirements, is sent to the vendors at 
the long list. 

~ FRANS MAAS 
~ 
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A short list is made, using two knock-out criteria: 
• the vendor must be able to give support during European business hours 
• the vendor must have experience with projects concerning the (re-)design of European 

distribution networks 

Only three software vendors could meet these requirements. 

3. Gap analysis 

In the Gap analysis the functionalities of the three software packages are tested. The vendors 
are invited to give a demonstration oftheir products. In the case of one vendor, Frans Maas 
Logistics is not convinced of his ability to give support. 
The remaining two vendors (Caps Logistics and Radical Ltd) are invited to participate in a 
casestudy. 
A test case is made based on the Document of Requirements and the types of data which are 
supplied by Invitations to Tender. 
Both software packages can satisfy almost all requirements. One requirement could not be met 
by either of the software packages. The models cannot generate the number and location of 
distribution centers. This due to the current status of techniques in operations research. To 
design an optimal distribution network a database of candidate distribution centers must be 
known. 

The major differences between Caps Supply Chain Designer and Radical's Cast-dpm are: 

level of optimisation 

In the Supply Chain Designer the solver can be set to analyse all combinations of candidate 
distribution centers by automatically evaluating open-close decisions. Cast-dpm can only 
optimise the goods flow for a given distribution network structure. 

modelling of scenarios 

The Supply Chain Designer has more options to restrict the generation of lanes than Cast-dpm. 
This enables the user to model different scenario' s. 

modelling of costs 

The Supply Chain Designer has more flexibility in modelling alternative cost functions. 
Macro's can be written to override the standard functions of the Supply Chain Designer. 
Cast-dpm on the other hand has more standard options built in. For instance: transportation 
rate tables can be created based on basic principles of a private fleet, using a pseudo routing 
and scheduling option. 
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4. Solutions to bridge the 'gap' 

The figure below presents the phases of a software selection process and the two extremes of 
adjusting software functions to customer requirements: 
• software development 
• procedure development 

Figure S.3 

Customer 
Requirements 

~ 
~ Gap 
~ ~ Analysis 

Procedure 
Development 

Software selection process 

Software 
Functionalities 

Software 
Development 

If the requirement of generating locations of distribution centers is dropped, the gap between 
the customer requirements and software functionalities is small. 

Software development 

Cast-dpm could be enhanced by developing: 
• the option to automatically run a batch of scenario' s ( open-close decisions) 
• a wizard which guides the user through the steps of the design of scenario's (Caps Supply 

Chain Designer has a wizard tool) 

Procedure development 

A recommendation is to adapt the requirements to the abilities of the software tools and use a 
design procedure which emphasises the design and optimisation of scenario's. 

Figure S.4 presents the design procedure based on the abilities of the software and guidelines 
ofHagdorn [8] and Plant Location International [15]. 

The fundamental difference between the current design procedure and the suggested design 
procedure is the ease of which alternative scenario' s can be developed and evaluated with the 
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software tool (step 4 en 5). Project data can be verified and analysed by starting the design 
procedure with the design of a base case scenario of the current distribution network. 

Step 1 IDetermine the scope of the project 

Step 2 !Analyse current and future goods flows 

Step 3 Create and validate the current distribution network scenario 

Step4 IDevelop altemative scenario' s 

Step 5 Calculate network costs of altemative scenario' s 

Step6 Detailed calculation of short list of altematives with real costs 

Figure S.4 Procedure of designing distribution networks with a software package 

The availability and quality of data is very important for the design of optima} distribution 
networks (garbage in the model= garbage out the model). 

Two types of input data can be distinguished: 
• data dependent of a project, such as data on products, goods flows, markets and plants 
• data independent of projects, such as transportation tariffs and labour costs 

To pay suffi.cient attention to the gathering and analysis of data which are independent of 
projects, the recommendation is to set up a monitoring system. 

A monitoring system consists of a centra} database and a transport analyst who is responsible 
for gathering and analysing data. 
A simple monitoring system can be set up by using the e-mail system to gather data from 
transport managers of the Logistics centers and from project managers. Data can be analysed 
using a spreadsheet program. 

Conclusions and recommendations 

1. availability and use of software packages 

A number of software packages for the design of distribution networks is available on the 
market and used by logistics service providers, consultants as well as international 
manufacturers. 
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The recommendation is to use a software package to support the process of designing and 
optimising distribution networks. 

For Frans Maas Logistics a software package can be used for the initiation of projects as well 
as for the optimisation of distribution networks of existing clients. 

2. Functionalities of software packages 

All the tools are based on linear programming techniques and can be used to minimise costs of 
scenario ' s of distribution networks. 

Caps Supply Chain Designer meets the functional requirements of Frans Maas Logistics in the 
best way. 
The Supply Chain Designer can be used in the design process to design, evaluate and optimise 
distribution networks. The locations of candidate distribution centers have to be determined by 
the user of the model, based on logistics knowledge. 

3. Monitoring system 

Good input data are essential for the quality of a design of a distribution network. The 
recommendation is to set up a monitoring system in order to have accurate data continuously. 
A project can be set up to investigate the possibilities and costs of altemative systems 
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BIJLAGE 1 INTERVIEW GUIDE 

Om zo breed mogelijk aandachtsgebieden te inventariseren is afgezien van standaardvragenlijsten. 
Tijdens de interviews wordt door de interviewer zo min mogelijk aangestuurd op bepaalde onderwerpen 
zodat de geïnterviewde vrijgelaten wordt in het aandragen van aandachtsgebieden op welk terrein dan 
ook. 
Om ook de mening van de geïnterviewde te verkrijgen over onderwerpen die niet door de geïnterviewde 
worden aangehaald is het Organisatie-analyse model gebruikt. 

1 Introductie 

In de introductie worden de volgende punten uitgelegd: 
• de aanleiding van het interview en de aanleiding van het afstudeerproject 
• het doel van het interview 
• de reden waarom juist dèze geïnterviewde gevraagd wordt 
• anonieme interviews, zodat de geïnterviewde niet geremd hoeft te zijn in het aandragen van 

aandachtsgebieden 
• de duur van het interview: ca. 1 - 11 

/ 2 uur 
• de structuur van het interview 

Heeft U nog vragen over het doel van het interview? 
Heeft u nog andere vragen? 

2 Inhoud functie en werkzaamheden geïnterviewde 

• Om te beginnen wil ik U vragen iets te vertellen over uw achtergronden zodat ik uw verhaal beter kan 
begrijpen 

• Wat houden uw functie en werkzaamheden in? 
• Hoe ziet het primaire proces van activiteiten van uw afdeling/vestiging eruit? 

3 Aandachtsgebieden in het werkveld van de geïnterviewde (SWOT- analyse) 

Aandachtsgebieden/problemen die spelen op het werkterrein van uw afdeling kunnen veroorzaakt zijn 
door beslissingen op een hoger niveau. Deze aandachtspunten kunnen dus het gevolg zijn van hoger 
gelegen aandachtsgebieden. 

• Kunt u sterke punten noemen van uw afdeling? 
• Wat ziet u als zwakkere punten? 
• Met welke problemen wordt uw afdeling geconfronteerd? 
• Met welke toekomstige problemen kan uw afdeling geconfronteerd worden? 

Gebruik maken van het raamwerk om additionele vragen te stellen. 



4 Aandachtsgebieden op het divisieniveau 

Deze aandachtsgebieden/problemen liggen buiten uw werkterrein, maar ik zou het op prijs stellen als u 
uw mening wilt geven over beleidskwesties. Aangezien dit een anoniem interview is, kunt u dus vrijuit 
praten en kunt u ook kritiek uiten op het beleid. 

Vragen om de geïnterviewde 'op gang te krijgen': 

• Wat zijn volgens u de kernproblemen van de divisie Logistics? 
• Welke aandachtsgebieden onderscheidt u op divisieniveau? 
• Op welke vlakken in het beleid van de divisie zou men nog meer aandacht kunnen schenken? 
• Als u de baas was van de divisie Logistics, wat zou u dan willen veranderen? 
Gebruik maken van het raamwerk om additionele vragen te stellen. 

5 Informatiebronnen 

• Heeft u documentatie-materiaal van de besproken onderwerpen? 
• Welke informatiebronnen kan ik nog meer raadplegen? 

Na afloop van een interview wordt een interview-verslag gemaakt dat wordt teruggekoppeld naar de 
geïnterviewde. Dit geeft de interviewer de mogelijkheid om na te gaan of de notulen juist zijn en 
aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van de besproken onderwerpen. De geïnterviewde krijgt de 
kans om het verslag te 'controleren' en voelt zich meer betrokken bij het onderzoek. 
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BIJLAGE 2 STRATEGISCHE CONFERENTIE FRANS MAAS LOGISTICS 

De diensten waarmee Frans Maas Logistics de markt op wil: 

1. Management van logistiek. 
Dit heeft betrekking op fysieke logistiek en op logistieke informatiestromen 

2. Eventueel aanvullende activiteiten zoals montage, produktie en facilities management, maar slechts 
indien deze activiteiten nauw aansluiten op len mits de inleertijd kort is. 

3. Eventueel financiering van voorraden mits het risico ligt bij een financiële partner 

De branches waaraan Frans Maas Logistics diensten wil aanbieden: 

Wel: Niet: 

• automotive • geconditioneerde goederen 
• high-tech • gevaarlijke stoffen 
• bruingoed en witgoed • food 

• gereedschap • kleding 
• medicijnen • goederen met hoge accijns 

• bulk 
• drugs of illegale goederen 

Maar niet persé beperkt hiertoe. 
Andere branches komen in aanmerking mits: 
• goederen palletiseerbaar zijn 
• hoge waardedichtheid van de goederen 
• hoge toegevoegde waarde van de handelingen 
• veel handelingen 

Uit deze 4 eisen blijkt wat de werkelijke eisen zijn ten aanzien van een klant. Van een echte 
marktsegmenterlng naar branches is dus geen sprake. De eisen die aan andere branches worden 
gesteld lijken niet in overeenstemming met de branches die als 'doelgroep ' zijn geformuleerd. 
De waardedichtheid van bruingoed en witgoed is namelijk relatief laag, in vergelijking tot de 
waardedichtheid van computers, kopieerapparaten en medicijnen. 

Om deu strategie om teutten in realiteit zijn 13 interne projecten opgeut: 

1. Personeel 
2. Organisatie 
3. Organisatie afdeling overschrijdend 
4. Allianties 
5. Overnames 
6. Automatisering 
7. Marktbenadering 

8. Opleiding Eigen bedrijf 
9. Opleiding Eigen werkwijze 
10. Opleiding Logistieke modellen & concepten 
11. Opleiding Bouw 
12. Opleiding Informatiestromen en 

automatisering 
13. Opleiding Commercie en marktbenadering 

Behalve 'Opleiding Eigen Werkwijze 'zijn er geen projecten actief 
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BIJLAGE 3 LITERATUUR OVER SELECTIE VAN SOF1WARE 

In de literatuur zijn verschillende richtlijnen te vinden voor het organiseren van een software selectie 
project. 

Brownstein en Lemer onderscheiden 5 fasen in een software evaluatie project: 

1. study initiation 
In de initiatie fase wordt de oorspronkelijke opdracht bekeken en een evaluatie team gevormd om het 
project uit te voeren. De functionele eisen worden bepaald door informatie te verzamelen van de 
toekomstige gebruikers en beschreven in een programma van eisen. 
Brownstein en Lemer onderscheiden 5 soorten eisen (performance measurement categories) voor de 
evaluatie van softwarepakketten: 
l. functional requirements: geschiktheid van de applicatie en de operationele prestaties 
2. design concepts: efficiency van het ontwerp, gebruiksvriendelijkheid, compatibiliteit en de 

3. costs: 
4. vendor profile: 
5. support profile: 

2. preliminary evaluation 

architectuur van het ontwerp 
directe en indirecte kosten 
stabiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van het bedrijf 
service die wordt geleverd met betrekking tot operationele problemen, 
onderhoud en installatie 

In het vooronderzoek worden de softwarepakketten die op de markt verkrijgbaar zijn geïdentificeerd en 
beoordeeld om de slechte keuzen te elimineren. Een leveranciersprofiel wordt gemaakt om de sterkten en 
zwaktes van elke leverancier te meten met betrekking tot het ondersteunen van hun produkten. De 
belangrijkste aanbieders worden geselecteerd en een 'make or buy' analyse wordt gemaakt. 

3. detailed functional evaluation 
Wanneer de beslissing is genomen om een softwarepakket te kopen, wordt een gedetailleerde functionele 
evaluatie uitgevoerd. De kosten, ontwerp, ondersteuning en installatie eisen van de pakketten die 
veelbelovend lijken worden grondig bestudeerd. 

4. operational performance evaluation 
In deze fase worden de operationele prestaties gemeten die volgens de leveranciers worden geleverd door 
hun produkten. Afuankelijk van het type produkt kan gekozen worden voor het evalueren van prestaties 
met behulp van demonstraties, test cases en proefperioden. 

5. selection and implementation 
In de laatste fase vindt de uiteindelijke selectie, acquisitie en implementatie plaats. 
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Het adviesbureau Moret, Emst & Young heeft een methode ontwikkeld (de Melody methode) voor het 
selecteren van een logistiek besturingspakket. Uit onderzoek van Moret, Emst & Y oung blijkt dat veel 
projecten voor het selecteren van logistieke pakketten de geplande projectduur sterk overschrijden omdat 
te veel tijd wordt gestoken in het beschrijven van functionele eisen en het evalueren van te veel 
softwarepakketten. 
De Melody methode onderscheidt zich van traditionele selectietrajecten door de nadruk te leggen op: 
• het ontwerpen van een besturingsstructuur, waarvoor het logistieke besturingspakket is bedoeld; 
• het beperken van de functionele eisen tot maximaal 60 KFK's (Kritische Functionele 

Karakteristieken); 
• het beperken van het aantal softwarepakketten in de evaluatie fasen; 
• het laten participeren van software leveranciers in het selectie project door het geven van 

demonstraties. 

Andersen Consulting adviseert het gebruik van een programma van eisen voor het selecteren van een 
softwarepakket, met de volgende elementen: 
1. functional requirements 
2. technical requirements 

• operationele eisen: compatibiliteit, database- manager, 
• ontwerp kwaliteit: gestructureerde ontwerp technieken, modulaire programma's en 

relationele dataverwerking maken het installatie proces gemakkelijker 

• documentatie 
• technische complexiteit 

3. vendor characteristics 

6 



BIJLAGE 4 DISTRIBUTIENElWERKEN VAN KLANTEN VAN FM LOGISTICS 

Deze bijlage geeft een beschrijving van de distributienetwerken van Rank Xerox, GE Plastics en Sun 
Microsystems. 

4.1 Distributienetwerk van Rank Xerox 

4 .1.1 Inleiding 

Rank Xerox is een producent van kopieerapparaten en printers. De produkten die via het EDC in 
Venray worden gedistribueerd kunnen worden onderscheiden in de produktfamilies. 
De kopieerapparaten kunnen worden onderscheiden in klein, middel, groot en zeer grote systemen. 
Daarnaast worden ook printers en faxen geproduceerd. 

De fysieke distributie van Rank Xerox is uitbesteed aan Frans Maas Logistics Venray. 

4.1.2 Ontstaan van het distributieconcept 

In elk land van Europa waar Rank Xerox produkten afzet is een verkooporganisatie (operational 
company = OPCO) opgezet. In het oorspronkelijke distributieconcept van Rank Xerox, voordat er een 
EDC werd opgezet, werd vanuit de fabrieken geleverd aan de magazijnen van elke landspecifieke 
verkooporganisatie. Deze verkooporganisatie hield haar eigen voorraden aan. 

In 1989 is door Frans Maas een EDC opgezet voor Rank Xerox om de voorraden te centraliseren. 
Een van de redenen dat het EDC in Oostrum is gevestigd is de nabij gelegen fabriek van Rank Xerox in 
Venray. 

Tegenwoordig wordt in principe geen voorraad meer aangehouden in de landen magazijnen, maar wordt 
rechtstreeks geleverd aan platformen van lokale distributeurs. In enkele platformen wordt door de 
OPCO's nog wel voorraad aangehouden maar dat wordt minder. Nationalisering, het toevoegen van 
landspecifieke displays, stekkertjes, instructies e.d. aan kopieerapparaten, gebeurt namelijk gedeeltelijk 
door FML Venray en gedeeltelijk door de yerkooporganisaties. 
Het aantal platformen varieert per land. 

4.1.3 Huidige fysieke distributiestructuur 

Behalve van de fabriek van Rank Xerox in Venray worden ook goederen van de fabrieken in 
Mitcheldean, Lille, Japan (Fuji Xerox) en andere leveranciers geleverd aan het EDC. 

Het distributienetwerk van Rank Xerox bestaat uit 2 distributiekanalen: 
• Direct Sales Channel: levert grote kopieerapparaten aan verkooporganisaties van Rank Xerox in 

Europa 
• Indirect Sales Channel: levert aan retailers; betreft kleinere kopieerapparaten, printers en faxen voor 

kantoorgebruik; afhankelijk van het volume van de zending wordt het transport geregeld door ISC of 
DSC (mid and high volume). 

7 



De belangrijkste goederenstroom betreft het Direct Sales Channel. De fysieke distributiestructuur ziet er 
als volgt uit: 

Cerplex Lille · 

RX M'dean 

RX Venray 

Fuji Xerox 
Japan 

Overige 
leveranciers 1 

FML Venray 

Figuur B.4.1 Distributienetwerk van Rank Xerox 

platform eindklant 

Tot nu toe heeft Frans Maas Logistics Venray de verantwoordelijkheid over het transport van het LC tot 
een Customer Business Unit (platform) van een landenspecifieke verkooporganisatie van Rank Xerox. 
Zo'n CBU regelt de fijndistributie naar de klanten door een lokale distributeur in handen te nemen. 
Vanuit het Direct Sales Channel wordt het denken in End Customer Deliveries gestimuleerd. Frans 
Maas Logistics Venray streeft er naar de verantwoordelijkheid te verkrijgen voor het gehele traject 
vanaf het LC tot de eindklant. In dit proces kan een softwarepakket voor het ontwerpen van een systeem 
voor End Customer Delivery een belangrijke rol spelen. 

Er is ook een return flow van defecte en verouderde goederen. Deze karkassen worden teruggenomen 
van de klant en gaan naar de ARO (Asset Recovery Organisation) in het EDC in Oostrum . Daar wordt 
uitgezocht of de copiers nog gerepareerd kunnen worden door Frans Maas Logistics Venray, Rank 
Xerox Venray, Rank Xerox M'dean ofCerplex in Lille. 

Rank Xerox ziet steeds meer af van het concept waarbij alles via het EDC wordt geleverd. Van 
Mitcheldean wordt bijvoorbeeld direct geleverd aan Parijs. 

Rank Xerox levert aan klanten in heel Europa. Frans Maas levert aan 16 platformen in Duitsland, 2 in 
Italië, 2 in Frankrijk en 2 in Engeland. Transport naar en distributie in overige landen van Europa wordt 
door Rank Xerox aangestuurd. Er worden dus eigenlijk dedicated lijndiensten gereden voor Rank Xerox. 

Rank Xerox wil de totale doorlooptijd (van EDC naar eindklant) terugbrengen van 8-9 dagen tot 3-5 
dagen. 
De levertijdseisen zullen steeds meer de kant op gaan van: 's Avonds vanaf het EDC vertrekken met een 
vrachtwagen, de volgende ochtend leveren aan een platform van waaruit een lokale distributeur nog 
diezelfde dag zal leveren aan de eindklanten. 
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4.2 Distributienetwerk van GE Plastics Europe 

4. 2 .1 Inleiding 

De fysieke distributie van GE Plastics is uitbesteed aan Frans Maas Logistics Bergen op Zoom. 

De produkten van GEP, plastic korrels zgn. granulaat bestaat uit vele verschillende soorten 
samenstellingen en kleuren. Deze worden verpakt in verschillende verpakkingsvormen van zakken van 
25 kg tot plastic containers van 1250 kg. 

Behalve het opslaan en verpakken van granulaat worden in het Logistics Center ook retour 
verpakkingen (plastic containers) gereinigd (wassen, stofvrij maken). Frans Maas Logistics Bergen op 
Zoom heeft hier een eigen geautomatiseerde wasstraat voor. 

De klanten van GE Plastics zijn plastics verwerkende industrieën en leveren onder andere aan de 
automobiel industrie (bv.dashboards) en de computer industrie (bv. monitor-kasten en toetsenborden). 

4.2.2 Ontstaan van de distributieconcept 

Het EDC in Bergen op Zoom is opgericht in 1990, terwijl de contacten met GE al 20 jaar bestaan. 

In 1989 heeft GEP fabrieken gekocht van Borg-Wamer Chemicals in Amsterdam, Beauvais.(Frankrijk) 
en Grangemouth. (Schotland). Tevens had (en heeft) GEP 3 fabrieken in Bergen op Zoom, voor de 
produktgroepen Lexan, Noryl en FCP. 

Voordat het EDC in Bergen op Zoom werd gebouwd, hadden de drie fabrieken te Bergen op Zoom elk 
hun eigen hoogbouw magazijn. 
Er zijn een aantal redenen geweest voor GE om een apart LC neer te zetten. Een van die redenen was 
dat men (om veiligheidsredenen) af wilde van het feit dat er zich continu 'vreemde' vrachtauto's op het 
terrein bevonden. 
Daarnaast speelde waarschijnlijk de trend om goederenstromen binnen Europa te centraliseren ook bij 
GE een rol. Omdat Bergen op Zoom de grootste site was en is, heeft men besloten deze locatie te kiezen 
voor een EDC. Het alternatief was Moerdijk. Om praktische (dichtbij de belangrijkste plants) en 
financiële redenen is uiteindelijk gekozen voor Bergen op Zoom. 

In 1996 is een fabriek opgezet in Cartagena (Spanje), waar reeds geproduceerd wordt, zij het op 
beperkte schaal. De plant in Cartagena zal in 1999 volledig operationeel zijn. 

Tegenwoordig wordt steeds meer rechtstreeks vanaf een fabriek aan eindklanten geleverd en niet meer 
alles via het EDC. Van het distributie-concept met een centraal distributiecentrum is men gaan afzien, 
vanwege de relatief hoge transportkosten. 

4.2.3 Huidige fysieke distributiestructuur 

De aanvoerstromen van produkten naar het EDC komen van de 3 fabrieken in Bergen op Zoom en de 
fabriek in Grangemouth. Tevens komen produkten uit Amerika en Japan (via de ports Antwerpen en 
Rotterdam). 
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De fysieke distributiestructuur is weergegeven in onderstaande figuur. 

Bergen op 
Zoom 

Grangemouth --

Bergen op Zoom: 

Bergen op Zoom Eindklanten 

► 

► 

Vanaf de 3 fabrieken te Bergen op Zoom worden de producten in een continue stroom gedurende 7 
dagen, 24 uur per dag met shuttles naar het Logistics Center van Frans Maas vervoerd. De shuttle
service van de fabrieken naar het EDC gebeurt door Van den Bosch, die tevens alle bulkvervoer vanaf 
Bergen op Zoom binnen Europa doet. Aansturing hiervan gebeurt in principe door een vaste 
dienstregeling. De rol van Frans Maas hierin is het bepalen van welk doek de shuttle moet worden 
gelost. 

Grangemouth: 
Uitgezonderd FTL's en de bestemmingen Scandinavië en UK/Ierland, wordt in principe alles naar 
Bergen op Zoom geshutteld. 

Amsterdam: 
Amsterdam heeft zijn eigen opslag. Vanuit Amsterdam gelden dezelfde transporttarieven als vanuit 
Bergen op Zoom. In principe wordt geen voorraad meer aangehouden van Amsterdam in het EDC in 
Bergen op Zoom. 

Beauvais: 
Beauvais heeft zijn opslag bij Tenart, gelegen naast de plant. Vanuit Beauvais wordt in principe 
rechtstreeks naar de klant gereden. Het komt echter voor dat produkten naar Bergen op Zoom worden 
geshuttled om te worden gecombineerd met andere orders (transporttarieven ex Bergen op Zoom voor 
een aantal bestemmingen lager dan tarieven ex Beauvais) 

Cartagena: 
Cartagena heeft zijn opslag bij Frans Maas Valencia (divisie IFF), ca 300 km van de plant verwijderd. 
Frans Maas verzorgt hier het wegtransport naar alle locaties in Europa. Zendingen naar Duitsland en 
Oostenrijk worden echter bij Schenker in Nijmegen gelost, die voor het verdere vervoer zorgt. 

Naast het direct leveren aan eindklanten worden ook lokale voorraden aangehouden en beheerd op risico 
en rekening van de lokale verkooporganisatie van GEP. Deze verkooporganisaties dienen te worden 
beschouwd als een klant. 
Enkele grote klanten houden consignment stocks aan. Deze voorraden liggen bij de klant, maar worden 
pas gefactureerd na werkelijk gebruik of anders 2 maanden na levering. 
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De klanten van GEP bevinden zich over de hele wereld. Van de Europese fabrieken wordt gemiddeld 
echter zo'n 85% in Europa afgezet. 
Binnen Europa zijn de grootste afzetgebieden in: 
• Duitsland (omgeving Neurenberg) (21%) 
• Groot-Brittannië (16%) 
• Frankrijk (omgeving Lyon) (15%) 
• Italië (omgeving Milaan) (14%) 
• Spanje (7%) 
• Nederland (6%) 

Tevens wordt geleverd aan klanten in Scandinavië, België, Luxemburg Portugal, Zwitserland, 
Oostenrijk en Oost-Europa. 

Het transport naar de klanten in Europa wordt niet gecoördineerd door Frans Maas Logistics Bergen op 
Zoom. GEP besteed het transport uit aan verschillende expediteurs waaronder Frans Maas International 
Freight & Forwarding. Frans Maas IFF besteed op haar beurt weer een gedeelte uit aan andere 
expediteurs en vervoert een gedeelte zelf. 

Er is een re-engineeringsproject opgestart om kostenbesparingen te realiseren in de fysieke distributie. 
Verschillende alternatieve distributienetwerken zijn ontworpen, met regionale distributiecentra en met 
directe leveringen van fabrieken naar eindklanten. 
Voor het lokaliseren van een regionaal distributiecentrum binnen een bepaald afzetgebied is het regio
kostenmodel gebruikt. Voor een integrale oplossing is een geavanceerder tool gewenst. 

4.3 Distributienetwerk van Sun Microsystems 

4. 3 . l Inleiding 

Sun Microsystems is een producent van computerprocessors en beeldschermen. Het bedrijf is 15 jaar 
geleden opgericht en heeft een sterke groei gekend. 

De fabriek van Sun Microsystems staat in Linlithgow in Schotland. 

De fysieke distributie van Sun Microsystems is uitbesteed aan Frans Maas Logistics Montfoort 

4.3.2 Ontstaan van het distributieconcept 

In 1991 besloot Sun een centraal distributiecentrum op te zetten voor de Europese markt. Tot die tijd 
werden de verkooporganisaties in de verschillende landen in Europa direct aangeleverd vanuit de fabriek 
in Linlithgow in Schotland. 

In 1992 is een EDC opgezet voor Sun door Frans Maas Logistics in Montfoort. Sun wilde een centraal 
distributiecentrum in Nederland vanwege het gunstige belasting klimaat voor bonded warehouses. 
Op korte termijn moest een geschikte locatie worden gevonden voor het EDC in de buurt van Schiphol 
en Amersfoort. Men vond toen een magazijn in Montfoort. 

Sinds 1994 coördineert Frans Maas Logistics de uitgaande goederenstromen van het EDC in Montfoort. 
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4. 3. 3 Huidige fysieke distributiestructuur 

Van de intercontinentale goederenstroom gaat 50 % naar de fabriek in Schotland, en 50% gaat naar het 
EDC in Nederland. De ports of entry in Nederland zijn Schiphol en Rotterdam. 

De logistieke structuur ziet er als volgt uit: 

Manufacturing , 

plant ' 
Linlithgow .. 

EDC Montfoort 

Leveranciers ~ 
· overslag "'' 

eindkant 
~' 

componenten 
--<►-1 punt VS, Europa en 

Livingstone / 
Verre Oosten ~ 

Leveranciers gereed produkt 
VS, Europa en Verre Oosten 

Bulk 
Points 

In het EDC worden de goederen opgeslagen. Ook vinden value added activiteiten plaats zoals het testen 
en klant specifiek maken van computers. 

Vanaf het EDC wordt naar 13 landen gedistribueerd. Er zijn lijndiensten opgezet (waarvan 60% wordt 
uitgevoerd door Frans Maas IFF) die iedere dag leveren aan de Break Bulk Points (BBP) in elk land. De 
BBP's zijn distribution hubs van lokale distributeurs. 

De BBP's liggen in de volgende plaatsen: 
Amersfoort (Nederland), Antwerpen (België), Parijs (Frankrijk), Leicester (Groot-Brittannië), Frankfurt 
(Duitsland), Milaan (Italië), Madrid (Italië), Zürich (Zwitserland), Stockholm (Zweden), Helsinki 
(Finland), Wenen (Oostenrijk), Oslo (Noorwegen), Kopenhagen (Denemarken). 

Vroeger had elk land een aparte verkooporganisatie, die zelf het transport regelden in het eigen land. 
Daarom is er in elk land een break bulk point (en niet 1 break bulk point voor meerdere landen). 
In sommige break bulk points wordt nog voorraad aangehouden. 

Frans Maas Logistics heeft de regie over de lokale distributie, behalve in Zwitserland; daar worden de 
distributeurs rechtstreeks betaald door Sun. 

De levertijden vanaf het EDC naar de breakbulk points zijn vast en afhankelijk van het betreffende land. 
Dit geldt ook voor het transport van de breakbulk points naar de eindklanten. De levertijd van EDC naar 
BBP is ldag en van BBP naar eindklant is tevens 1 dag. 
De goederen arriveren bij de break bulk point voor 8 uur 's morgens op de volgende dag. Sommige 
leveringen worden dan nog dezelfde dag gedaan, de meeste leveringen worden de volgende dag gedaan. 
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BIJLAGES 

Vendorname 
Address 
Person to contact 
Telephone number 
Fax number 

SOF1WARE QUESTIONNAIRE 

SOFTWARE QUESTIONNAIRE 

DOCUMENT OF REQUIREMENTS 

Tuis questionnaire is based on a Document of Requirements. The document of requirements gives an 
overview of the functional requirements which are set by Frans Maas Logistics for the evaluation and 
selection of a software tool for the design of distribution networks. 

The Questionnaire consists of 4 chapters: 

1. Functional Requirements 
2. Technica} Design Requirements 
3. Costs Profile 
4. V endor Profile 
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Chapter 1 Functional Requirements 

The Functional Requirements are subdivided in: 
• General functional requirements, stating the objectives and limiting conditions 
• Model requirements. The functional requirements are described in more detail in this section 
• Output requirements 
• Input requirements 

To fill in chapter 1 of the questionnaire please use the following code: 

1 = the functional requirement is fully supported by our software product 
2 = the functional requirement is not supported by our software product, hut the model can be 

modified to fulfil the requested functionality. 
3 = the functional requirement is not supported by our software and will not be in the very near 

future. 

Please explain how the model can be modified when a requirement is not met. 
Also indicate whether the modification is: 
• an adjustment in the procedure of using the model; 
• an additional macro written by the user; 
• an adjustment in the software made by the supplier. 
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GENERAL FUNCTIONAL REQUIREMENTS 

No. Requirement Score 

Basic criterion 

l The software package is a decision support tool which can detennine the optimal number, size and location offacilities (distribution centres) in a 
distribution network while minimising total costs. 

2 The nods that can be distinguished in a distribution network are: 

-------
• sources (supplier, plants, ports of entry), ~-------
• distribution centres 1--------
• transit centres and -------
• customers . 

Customer service 

While detennining the optimal distribution network at minimal costs the model takes into account: 

3 Lead times (customer order times): 12, 24, 36, 48 hours, ... 

4 It should be possible to create and modify a classification of lead time areas 

5 Minimum and maximum levels of inventory 

1--------
• per product type ~------
• perDC 1--------
• overall DC 's 
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No. Requirement Score 

Central distribution centre 

6 The model should be able to determine the optimal location for l central distribution centre, while minimising total costs. 

7 
If lead times are violated by the central distribution centre fora certain area, it should be possible to make a trade-offbetween supplying this market via 
an integrator or via a regional distribution centre. The regional distribution centre meets the requirements regarding lead times and is supplied by the 
central distribution centre. The model should be able to come up with a location for a regional distribution centre. 

MODEL REQUIREMENTS 

No. Requirement Score 

Level of optimisation 

Two levels of optirnisation should be distimruished: 

8 Optimisation: the model generates the optimal number and locations of distribution centres and transportation lanes on its own. 

9 Scenario analysis: 

~------
• the user selects the candidate locations for distribution centres and gives restrictions to the model concerning the generation of lanes. The model 

determines the optimal number and locations of distribution centres given the restrictions -------
• the user creates a scenario (determines the number and locations of distribution centres). The model optimises the goods flow, based on the given 

distribution network and information about supply and demand. 
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No. Requirement Score 

Scenario's 

10 To create a scenario, it should be possible to make the following assignments: 

• customers to transit centres 

• customers to distribution centres 

• customers to plants 

• transit centres to distribution centres 

• transit centres to plants 

• (regional) distribution centres to distribution centres 

• distribution centres to plants 

Regions 

11 To allocate nods, flows and costs, a classification of European regions should be made based on postal codes. 

12 It should be possible to modify the subdivision of regions 

Maximum problem size 

13 The maximum problem size that can be handled by the model should be infinite -------
• or at least 1000 nods (sources, distribution centres, markets) and -------
• l 00 products 
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No. Requirement Score 

Modes of transport 

14 The modes of transport that should be distinguished are: 1--------
• truck ,__ ______ 
• parcel delivery 1--------
• distribution vehicle 1--------
• train 1--------
• boat 1--------
• plane 

Capacity constraints 

15 The model should take into account the following constraints: 1--------
• minimal capacities of plants, per product type 1--------
• maximal capacities of plants, per product type 1--------
• minimal capacities of distribution centres i--------
• maximal capacities of distribution centres -------
• minimal capacities of modes of transport 1--------
• maximal capacities of modes of transport 

Costs 

16 In the case of optimisation, the model should take into account the following costs: -------
• transportation costs of Full Truck Loads, Less than Truck Loads, Parcel deliveries and Fine Distribution -------
• handling costs ofwarehousing (order picking, despatch, administration, etc.) and handling costs ofvalue added activities (assembling. testing. etc.) 1--------
• inventory costs of stocks in facilities as well as in transit inventory -------
• taxes, per country 
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No. Requirement Score 

17 In the case of scenario analysis the model should also take into account the following cost factors, per distribution centre: -------
• overhead costs -------
• information system costs (installation and operation of hardware and software) ~------
• building costs (rent/depreciation, energy insurance) -------
• equipment costs of raclcs, forklift trucks, etc . -------
• subsidies of municipalities ~------
• costs of reorganisation 

Transportation costs 

18 • FTL 
The transportation costs for shipping goods over long distances of full truck loads should be calculated by the model by using FTL rate tables. 
The rate tables should specify the rates per stretch, from a certain source to a certain destination. 
(The source and destinations are the central places in the European regions. 'Long distances' refers to transportation from one region to another.) 

19 • LTL 
The transportation costs of shipments which are less than truck loads and transported over long distances should be calculated by the model by using a 
formula and the FTL rate tables. 
(In general the costs of half a truck loads are 2 thirds of a full truck load; the cost of a quarter of a truck load are 2 thirds of the price of half a truck 
load, etc. ) The FTL and L TL rates aooly for shipments from l source to l destination only. 

20 • Parcel 
An integrator can provide faster transportation, by using trucks as well as planes. The model should request data on parcel rates from a table. 
The table lists rates for parcel deliveries from source to destination (including final distribution). 
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No. Requirement Score 

21 • Fine distribution (= deliveries from a regional distribution centre or transit centre to end customers) 
To be able to make a trade-offbetween direct deliveries via parcel services or deliveries via a regional distribution centre, rates are needed for the 
distribution of shipments within a region (see the figure below). The model should request data on rates of fine distribution listed in a table. 

\l 
~cumomer 

1 
'plant/ 

1 
parrel 

cmtral OC 

y;z__ V 
~cumomer 

1 
lplant / 

1 
FfL ~regional OC 1 fine distribution 

cmtral OC 

FfL costs + facilitv costs RDC + fine distribution costs versus oarcel costs 

Handling costs 

22 The handling costs which are made in distribution centres, should be calculated by the model by using parameters of average handling times per pallet 
for warehousing and value added activities, labour productivity and regional labour costs (per hour). 

Aggregation of data 

The model should be able to arurree.ate data on: 

23 Products; products are arurree.ated to product families 

24 Customers: customers are arurree.ated to markets, based on geographical area and level of demand 

25 The model allocates the markets in places which are the centre of the market region. These places can be used as locations for transit centres. 

26 lt should be oossible for a user to enter aiw-egated data by bis own. 
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OUTPUT REQUIREMENTS 

No. Requirement Score 

Reports 

27 The output of the model should be presented in: 

--------
• text --------
• numerical output --------
• tables --------
• graphics 

28 It should be possible to customise reports 

Geographical display 

29 The output of the software tool should be supported by a geographical information system. The distribution network should be displayed on a map on 
the screen. The distribution network views the locations of customers (markets), distribution centres, plants, suppliers, ports of entry and the lanes 
between these nods of the network. 

30 It should be possible to zoom into parts of the distribution network. 
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No. Requirement Score 

Comparison of scenario's 

31 Per scenario the following data should be presented: 

i---------
• the number of distribution centres --------
• the total physical distribution costs --------
• the costs specified to cost factors (transportation costs (FTI.,, L TL, parcel, fine distribution), handling costs, facility costs, etc.) --------
• the inventory level 

32 The inventory levels of different scenarios should be presented in 1 figure, 

--------
• in absolute numbers (number of units, number of days, money) --------
• in relative numbers (as a percentage of the inventory level of the current distribution network) 

33 The different scenarios should be presented in 1 report 

Comparison of distribution centres 

34 Per distribution centre the following data should be presented: 

--------
• the location 1---------
• the use of capacities i---------
• the inventory level --------
• the number of goods that flow through per year, specified to product type 1---------
• the handling costs per year --------
• the inventory costs per year --------
• the fixed costs per year: building costs, system costs, equipment costs 
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No. Requirement Score 

Comparison of lanes 

35 Per lane the following data should be presented: 

--------
• the number of products which flow through per year, specified to product type --------
• the transportation costs per year (FIT,, L TL parcel or fine distribution) ~-------
• the inventory costs per year of in transit inventory ------

Sensitivity analysls 

36 The consequences of changes in demand, transportation rates, labour costs, etc., which are calculated with the model should be presented. 

INPUT REQUIREMENTS 

Question Reply 

37 What kind of format is needed for these input data? 

38 Are data such as road maps and rate tables already incorporated in the system or are this 
kind of data needed as input every time? 
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Cha pter 2 Technical Design 

COMPATIBILITY 

Question 

Hardware coofiguration 

39 On what kind of hardware configuration does the software package run? 

Disk storage 

40 How much disk storage is required? 

Operatiog system 

41 Under which operating systems will the package run? 

ARCHITECTURE 

Question 

Modularity 

42 Does the software consists of different modules? 

43 Can the modules easily be exoanded 
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Question 

Database structure 

44 How are the databases structured? (relational databases, hierarchical databases or other) 

Integration 

45 Can the software easily integrale with other software, such as MS Excel and MS Word? 

Optimisation method 

46 Which optimisation methods do the software package use? 

Chapter 3 Cost Profile 

DIRECT COSTS 

No. Qucstion 

Base price 

47 What is the price of the base configuration of the software package? 

Price of optlonal features 

48 What are the prices of optional features/ modules? . 
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No. Question 

Type of contract 

49 What type of contracts are provided? 

50 Is the liccncc site based or user based? 

51 Which discount is offered when the software is installed at multiple computers? 

INDIRECT COSTS 

No. Question 

Cost of installation 

52 Are there additional costs for the installation of the software? 

Cost of modifications 

53 What is the pricc for the modifications needed to satisfy the Functional Requirements of Frans Maas? 

Cost of training 

54 Are there additional training costs? 

Cost of support 

55 What are the cost for maintenancc and suooort? 
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Chapter 4 Vendor Profile 

BACKGROUND/ EXPERIENCE 

Question 

Clients 

56 Which kind of companies are customers of your firm? 
Please suooly a full list of customers! 

57 For what purposes do your customers use the software package? 

58 In which countries is the software used? 

59 Can the road-maps, distance tables and time table easily be renewed in the system? 

60 Has the software been used to locate a centra! distribution centre for a Pan-European Distribution 
problem, takin.e. into account deliverv times and the possibility oflocating satellites (re.e.ional DC's)? 

lnstallation 

61 What is the number of installations of the software package? 

62 When was the software first installed? 

63 What is the freauencv of new releases and uodates of the software? 

64 When was the last version of the software released? 
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SERVICE 

Question 

Training 

65 How much training will be needed? 

66 Where and when will they be conducted? 

67 Are training materials available? 

Support 

68 What kinds of support do you provide? 
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BIJLAGE 6 OVERZICHT VAN AN'IWOORDEN OP DE QUESTIONNAIRE 

Question Cast CAPS Loptis Phydias Sails Sitelink SmartFlow Smartsite 

1. 1 1 1 1 1 1 1 3 
2. 1 1 l 1 1 1 1 3 
3. 1 2 2 1 1 1 1 3 
4. 1 1 2 l 2 l 2 3 
5. 2 1 1 3 2 1 3 
5.a 1 
5.b 1 
5.c 3 

6. l l 1 l l l 1 1 
7. 1 2 2 1 1 l 2 3 
8. 3 2 3 1 1 1 1 -
9. 1 1 1 1 -
9.a 3 l 1 
9.b l 1 l 
10. 1 1 l 1 1 l l -
11. 1 2 1 1 l 1 l l 
12. 2 1 l 1 1 1 1 1 

13. no limits l no limit nods: no program 1000 no size infinite 
10,000 maximum restriction 
products: 
500 

14. 1 no shipping 1 1,2 user 
modes defines 

modes 
14.a 1 1 l 1 
14.b l 1 1 l 
14.c 1 l 1 l 
14.d 1 2 1 3 
14.e 1 2 1 3 
14.f 1 2 2 3 

15. 1 1 1 
15.a 2 1 1 1 3 
15.b 1 1 1 1 3 
15.c 1 l 1 1 3 
15.d 1 l l l 1 
15.e 1 2 2 2 3 
15 .. f l 2 2 1 3 

16. 1 1 1 
16.a 1 2 1 1 2 
16.b l l l 1 3 
16.c 2 2 2 2 3 
16.d 1 2 2 2 3 

17. 1 l l l l l l 3 
18. l l 2 2 l l 1 2 
19. 2 l 2 2 2 1 1 2 
20. 1 1 - 2 l 2 l 2 
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Question Cast CAPS Loptis Phydias Sails Sitelink SmartFlow Smartsite 

21. 1 1 1 2 1 1 1 3 
22. 1 1 1 1 1 1 1 3 
23. 2 2 2 2 1 1 1 3 
24. 2 2 2 2 1 1 1 1 
25. 2 2 2 2 l 2 2 1 
26. l 1 1 1 1 1 1 1 
27. 1 1 1 1 -
27.a 1 1 l 
27.b 1 1 1 
27.c l 1 2 
27.d 2 2 1 

28. 1 1 2 1 1 1 2 2 
29. 1 1 2 2 1 1 2 1 
30. 1 1 - 2 1 1 2 1 
31. 1 1 1 1 1 
31.a 2 1 1 
31.b 1 1 1 
31.c 1 1 2 
31.d 2 2 3 

32. 1 1,2,3 1 1 3 
32.a 1 1 2 1 
32.b 2 2 2 3 

33. 3 1 2 1 3 2 1 3 
34. 1 1 1 1 1 1 1 
34.a 1 
34.b 1 
34.c 3 
34.d 3 
34.e 3 
34.f 3 
34.g 3 
35. 1 1 1 
35.a 1 2 1 1 3 
35.b 1 2 2 1 3 
35.c 2 2 3 2 3 

36. 3 1 2 1 1 1 1 3 
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Question Cast CAPS Loptis Phydias 

37. spreadsheet or ASCII ASCII file format, MS tabular form ASCII formats, flat 
format file Access database, Excel Excel files, Excel files 
38. road maps are world wide maps road maps and rate standard European 
roadmaps incorporated incorporated tables are not road maps will de 
& rate incorporated incorporated 
tables 
39. IBM compatible PC Intel 80486 micro computer, 386 or client/server 
hardware microcomputer better configuration 
40. 40MB-90MB 500MB-3 GB 15MB server: 
storage depending on data and memory: 128 MB 

GIS files hard disk: 4 GB 
client: 
memory 16MB 
hard disk: 2 GB 

41. Windows 95, NT Windows 95, Win NT DOS, Windows Servers: UNIX 
operating Clients: Windows 95 
system 
42. strategie and tactical No yes yes 
modules modules 
43. yes - yes yes 
expansion 
44. version Classic uses own internal database, hierarchical database Oracle is used as 
database ASCII files through ODBC it links relational DBMS 
structure version Professional with Standard 

uses MS Access Relational databases 
technology 

45. yes yes move data tables yes 
integration between model 

database and Dbase or 
spreadsheet files 

46. LP and heuristics LP, MILPand LPandMILP MILP met cutting 
optimisati- heuristics plane extension that 
on method accelerates the 

optimisation 
47. 26,000 pond $100,000 $9,800 $60,000 
lbase price (~ $42,000) 
48. 7,500 pond for road - - -
price network and postcode license for Oracle 
optional file(~ $12,000) 
features 
49. perpetual licence software license outright purchase license term: 5 years 
type of agreement, lease to buy renewal fee: 50% of 
contract option or long lease license fee! 

option 
50. user based ( software user based and LAN software is protected site (server) based 
type.of can be installed at based withkey 
licence more than one 

computer) 
51. 2-5 copies 60% oflist 2-5 copies $ 44,000 20% discount only one installation is 
discount price (56%) needed per site. 
for multiple 
installation 
52. installation may be no no travel expenses 
install.costs chargeable 
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Question Cast CAPS Loptis Phydias 

53. - 3 weeks = $ 20,250 - -
modify methodology in stead 
costs of modifications 
54. on site training: $ 1,750 p.p. $ 2000 no cost 
training 800 - 900 pond p.day 
costs 
55. 3,400 pond for support 15% license $ 1960 15 % oflicence: 
costs plus prograrnme annual software $9,000 p.y. 
mainten. & service: $ 15,000 
support 
56. see partial client list see partial client list US government industrial, commercial 
customers agencies, including & Logistics services 

NASA, Department of companies 
Defence, Department 
of Transportation 
plus many industrial 
firms 

57. longer term issues: modelling and Strategie: facilities develop and update 
useof depot location, optimising the design location, timing of Logistics and chain 
package demand pattern and planning of global expansion strategies 

changes, Logistics supply chains 
centralising/decentralis including location and 
ing stock sizing of facilities. 

58. Europe, China, South US, Canada, UK, USA, Indonesia North America, South 
countries East Asia, Australia, Europe, South America America, Europe, 

South Africa, India, Australia, Japan Japan, South East Asia, 
North America Australia, NewZealand 

59, yes yes maps not included maps not yet included 
maps 
renewable 
60. pan- yes yes, through consulting no yes 
European firms in Europe 
project 
61. 70 over 1000 copies of the 5 96 
# install. toolkit 
62. 1989 1979 1980 1982 
first install. 
63. annual major releases 1-2 p.y. irregular, about 2 p.y. 
frequency annually 
64. January 1997 July, 1997 June 1997 July 1997 
last version version 5 
65. 2-3 days 2 days 2 days 2 days 
training 
66. on-site regelmatig in at clients convenience in-house as well as 
training watford Amsterdam en Atlanta public trainings 
session 
67. yes yes no yes 
training 
material 
68. phone, e-mail, on-site phone, fax, Internet telephone, fax and anylevelofsupport, 
support Internet during including 24 hour 

business hours, East support 7 days a week 
coast USA 
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Question Sails Sitelink SmartFlow Smartsite 

37. 3 mogelijkheden: 4 mogelijkheden: ASCII, DBF and/or ASCII text file 
format 1. spreadsheet, 1. input format/screen spreadsheets 

database 2. spreadsheet 
2. context editor 3. database file 
3. SAILS graphical 4. ASCII text file 

user interface 
38. -international maps rate table must be third party software is road maps are 
roadmaps - U.S. rate tables supplied by user integrated for incorporated 
& rate mileage/standard time 
tables calculations 
39. IBM compatible micro computer PC mini computer 
hardware micro/PC 
40. memory: min 32 MB 100MB 30MB application = 10 MB 
storage disk storage: 1 GB data= 5 MB 
41. Win 95 of Win NT OOS and Windows OOS, Windows WIN95 
operating 
system 
42. Yes yes yes No 
modules 
43. No depends yes no 
expansion 
44. flat ASCII fixed length relational databases relational -
database space delimited text 
structure files 
45. yes yes yes no 
integration 
46. MILP,LPand MILP LPandMILP genetic algorithms 
optimisati- heuristics modules 
on method 
47. one-time: $17,500 $75,000 S 50,000 $15,000 
base price annual: $14,400 
48. georeference database: included all included, with all included 
price $2,121 exception of no 
optional graphical user 30,31,32 
features interface: $2,000 
49. annual licensing type of contract is usually outright contract purchase 
type of agreement negotiable purchase 
contract 
50. site based user based userbased userbased 
type of 
licence 
51. no additional charges discount is negotiable depends on the number no discount 
discount at the same site for multiple ofusers 
for multiple installations 
installation 
52. no no no installation & training 
install. costs = $3,000 
53. no modification see 59 -
modify required to the software 
costs 
54. $ 200 travel expenses no -
training additional 
costs $10,000 
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Question Sails Sitelink SmartFlow Smartsite 

55. maintenance is maintenance: 20% 15% of software 15% oflicense fee 
costs included license development costs 
mainten. & support beyond the four 
support days included in the 

licence costs $ 1,500 
per day 

56. see partial client list software mostly used in industrial companies 
customers consulting only 

engagements, 2-4 p. y. 
57. network - DC Location 
useof design/rationalisation, 
package 'what if' questions 
58. North-America USA USA 
countries South-America Canada 

Europe, Asia, Australia 
59. no road maps or time yes yes 
maps tables in SAILS 
renewable 
60. pan- yes no yes, hut no current no 
European clients in Europe 
project 
61. 60+ clients, plus - 18 3 
# install. universities 
62. 1979 1993 1990 1996 
first install. 
63. at least annual updates annually 1-2 p.y. annually 
frequency 
64. October 1996 April 1997 1997 1997 
last version 
65. 3 day course 4-5 days 3 sessions of 1-2 days 3 days 
training each 
66. November 4-7, 1997 at client site upon training on site client site 
training Alexandria installation 
session 
67. yes limited training user documentation yes 
training material 
material 
68. phone support during on-site, telephone, 24 on-site, telephone, 24 telephone 9-6 EST 
support US business hours; hours and Internet hours and Internet 

other times and on-site support support 
suooort as needed 
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BIJLAGE 7 ANALYSE VAN TRANSPORTTARIEVEN 

Met behulp van meervoudige lineaire analyse zijn de transporttarieven van 11 knooppunten van het 
netwerk van Frans Maas International Freight Forwarding geanalyseerd. 

Onderstaande tabel vonnt een gedeelte uit de analyse van 39 trajecten betreffende FTL transporten van 
het knooppunt Waddinxveen naar 5 verschillende landen en terug. 
Uit analyse van het totaal van 39 trajecten van en naar Waddinxveen blijkt: 
• een gemiddelde prijs per kilometer van fl 1,265 
• een vaste constante van f 1267,-

Deze constante geldt voor het geheel van bestemmingen. Voor elk land van bestemming geldt echter 
een landspecifieke constante. Uit tabel B. 7 .1 blijkt bijvoorbeeld dat de landspecifieke constante van 
Frankrijk gelijk is aan 1267 - 1195 = 72 

• een correlatiecoëfficiënt van 0,987 

Voor elke traject is de onbalans berekend als het verschil in het transporttarief tussen het heen en het 
terug transport (als data beschikbaar is). 
De factor voor de onbalans in tarieven van transporten van en naar Waddinxveen is 1,026. 

1267 1267 1267 1267 
-707 -1195 -936 -849 
land specifieke constante 

Tabel B. 7.1 Voorbeeld regressie-analyse 560 72 331 418 
land valuta koers F1 Km onbalans UK F E p 

Great Y armouth Waddinxveen UK 315 2,6 819 210 0 1 0 0 0 
Waddinxveen Great Y armouth UK 1870 1 1870 211 1051 1 0 0 0 
Lesquin Waddinxveen F 1205 0,3278 395 244 0 0 1 0 0 
Waddinxveen Lesquin F 430 1 430 244 35 0 1 0 0 

Het tarief voor transport van Waddinxveen naar Great Yarmouth kan als volgt berekend worden: 
f 1,265/km X 211 km+ 1,026 X 1051 + 1 X 560 + 0 X 72 + 0 X 331 + 0 X 418 = 267+1078+560 = 1905 

Het berekende tarief wijkt minder dan 2 procent af van het werkelijke tarief. 

De formules voor trajecten zijn geaggregeerd tot formules voor landen, door het middelen van de 
on balansen. 
De formules voor tarieven van transporten van Land 1 naar Land 2 zijn enkelvoudige lineaire 
vergelijkingen: y = a • x + b , met: 

y = FTL tarief 
a = prijs per kilometer 
x = de afstand tussen een plaats in Land 1 en Land 2 (in km). 
b = vaste constante = b1 + b2 
b1 = constante voor de onbalans 
b2 = land specifieke constante 
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Tabel B.7.2 geeft een voorbeeld van het berekenen van de constante b in de formule voor transporten 
van Nederland naar Engeland. 

T.b IB72 a e .. B ke ere ninf( van constante b 
Van Naar Land onbalans Y werkeliik Yrormu1e %verschil 

Waddinxveen Great Yarmouth UK 1051 1870 1940 3,7%1 
Waddinxveen Tilbury UK 1026 1975 2000 1,3% 
Waddinxveen Brownhills UK 1110 2150 2086 -3,0% 
Waddinxveen Wythenshawe UK 1154 2350 2138 -9,0% 

gemiddelde 1085 -2% 
factor onbalans 1,026 
onbalans constante b 1 1113 
land.specifieke constante b2 560 
constante b 1673 

De constante in de formule voor Nederland-Engeland is: b = bl + b2 = 1085 x 1,026 + 560 = 1673 

De formule voor FTL-tarieven van transport van Nederland naar Engeland wordt dus: 
y = 1,27 • X + 1673 

Kanttekeningen bij de formules: 
• In een aantal gevallen (zoals in bovenstaand voorbeeld) is de formule gebaseerd op slechts een paar 

trajecten. Dit komt omdat er niet meer data beschikbaar waren. Hoe groter de database die gebruikt 
is voor het opzetten van de formules hoe betrouwbaarder de formules. 

• In het geval van transporten van en naar Engeland zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is 
op onderscheid te maken tussen kosten per ferrykilometer en kosten per truck-kilometer. 
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BIJLAGE 8 ARBEIDSKOSTEN 

Nederland Distributie Land verzamelt informatie via het lnstitute for Management Development in 
Lausanne. Dit instituut geeft het 'World competitive yearbook' uit, waarin onder andere indexcijfers 
van uurlonen en arbeidsproduktiviteit ·worden vermeld. Op basis van deze informatie definieert NOL 
'region factors' voor arbeidskosten in haar model voor het bepalen van een locatie voor een EDC. 

Via het CBS en de EVD kunnen informatiebronnen worden geraadpleegd met betrekking tot 
arbeidskosten die verzameld zijn door Eurostat en het International Labour Office. 

Documentaties: 

• Basisstatitistieken van de Europese Unie, 32e uitgave, 1995, Eurostat 
Pagina 185, 188, 189 
Tabellen 3.40 en 3.42 

• Bulletin of Labour Statistics 1996-1 
International Labour Office, Geneve 
Pagina 96-100 
Tabel 8 

• Y earbook of Labour Statistics 1994 
International Labour Office 
Pagina 824-826 
Tabel 22 

• Lohne und Gehalter 
Statistisches Bundesarnt Fachserie 16; Reihe 5 
Pagina 67 /68 

37 



BIJLAGE 9 CASE: DISTRIBUTION NE1WORK DESIGN 
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1 Introduction 

1.1 Purpose of the case study 

The casestudy is used in the final evaluation phase of the software selection project. 

The main evaluation criteria are: 
• the level of optimisation of the model; the trade-offs that can be made by the model 
• the diversity of factors which can be included in the optimisation process 
• the flex.ibility of modelling costs 
• the level of detail of data that can be handled by the model 

The quality of a design of a logistics network is highly dependent on the quality and the availability of 
data. Frans Maas is confronted with requests for proposal which can be very extensive or consist of 
very few and aggregated information. The model should thus be able to determine the optima} 
distribution network whether it is supplied with detailed or aggregated information. 

Furthermore, detailed insight is needed in the design procedure (operating procedure) of the software 
tool. 

1.2 Structure of the case study 

The case describes a fictitious company which is interested in redesigning its distribution network. 
The case consists of 4 design problems, each requiring different functions of the model. 

The data of the case is enclosed in the appendices ofthis document as well as in separate Excel files. 
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2 Case Distribution Network Design 

2.1 The Company's current distribution network 

The company is a producer of computers, monitors and keyboards. There are 2 factories, one produces 
the computers and the key boards (production site in Hamburg) and the other one produces the monitors 
(production site in Manchester). The company manufacturers to stock and allocates the inventories in 8 
country warehouses, which supply the products to markets in 11 countries (see appendix 1 ). The 
products are transported from the plants to the warehouses in full truck loads. The warehouses use local 
distribution services to transport the products to the customers. 
In the current situation each warehouse has 3 months of demand in stock. 

The market demand is aggregated to demand areas of customers (see appendix 2). 

Because of the short life cycles ofproducts in the computer industry high inventories have a high risk of 
becoming obsolete (dead stock). Therefore the company is interested in re-designing its distribution 
network. It as expected that a network with less warehouses will have less inventory costs and less total 
logistics costs (the interest percentage is 12% per year). These savings may not be obtained to the 
expense of the required delivery times, because the company faces pressure on the service levels. 

The new distribution network should result in less total costs and satisfy delivery service requirements. 

Table 2.1 presents the main logistics characteristics of the products. The pallet size is 1.00 x 1.20 
metres. 

Table 2.1 Product characteristics 
Product Value (guilders) Weight (kg) Box size 

(l x w x h) (metres) 
------- ---------------
monitor 500 5 
computer 2000 5 
kevboard 200 1 

2.2 Design problems 

2.2.1 Problem 1: Current network analysis 

0,50 X 0,40 X 0,50 
0,50 X 0,40 X 0,25 
0,50 X 0,20 X 0,05 

Max. number of 
boxes_~r ~t __ 
24 
48 
480 

Determine the annual total costs (transportation, handling, inventory and facility costs) of the current 
distribution network. 
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The following remarks apply to the design problems 2, 3 and 4: 

• The costs that should be taken into account are the transportation costs, handling costs, inventory 
costs and the facility fixed costs. 

• The future distribution network must be able to service customers within 48 hours. 

• The future distribution network must have the same level of order completeness. 

• There are no delivery restrictions. Customers can be supplied by warehouses and plants, via line 
hauls, local distributors as well as direct delivery services (transportation rate tables are enclosed in 
appendix 4). 

• If line haul shipments are delivered directly to local distributors no additional costs have to be 
calculated for handling activities in the hub of the distributor (these costs are accounted in the local 
distribution rates). 

• The transportation times of line haul shipments can be calculated using the classification of standard 
transportation time areas in appendix 5. 

• Ifthe model requires a list of candidate distribution centers, the warehouses in the current logistics 
network can be used. In that case the capacity restrictions of the warehouses can be ignored. The 
facility costs can be calculated using table A. l. 3. 
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2.2.2 Problem 2: Green field analysis 

Problem 2 consists of 4 parts (a, b, c, d): 
Design a distribution network that minimises total costs and satisfies required delivery times (delivery 
to end customers within 48 hours), using: 

a. the total demand figures of appendix 2; 

b. the following detailed market data: 

Table 2.2 Market demand (kf!) per vear specified by product r,.r, oup 
DEMAND MONITOR COMPUTER KEYBOARD 
AREA 
Amsterdam 363635 385455 50910 
Paris 1045455 1108185 146364 
Bordeaux 104545 110820 14636 
Marseille 90910 96365 12728 
Madrid 863635 915455 120910 
Barcelona 1454545 1541820 203636 
Lisbon 90910 96365 12728 
London 3181820 3372730 445456 
Manchester 246365 261145 34490 
Edinburgh 136365 144545 19090 
Hannover 252275 267410 35320 
Hamburg 772730 819090 108182 
Stuttgart 265910 281865 37228 
München 579545 614320 81136 
Stockholm 297275 315110 41618 
Göteborg 202275 214410 28318 
Copenhagen 240910 255365 33728 
Zürich 170455 180680 23864 
Milan 772730 819090 108182 
Rome 1323635 1403055 185310 
Napoli 545455 578182 76364 

c. the detailed market data by product group and the table below: 

Ti bi 2 3 a e . Mik d ar et eman db h v weig1 t category 
% ORDERS PER WEIGHT CATEGORY 

COUNTRY 0-10 kg 10-30 ke: 30-70 kg 70-100 kg 100-200 kg > 200 kg 
Netherlands 10 25 25 30 7 3 
France 9 25 26 31 6 3 
Soain 8 26 26 32 5 3 
Portue:al 8 26 26 32 5 3 
UK 7 25 35 24 6 3 
Germany 6 24 24 40 5 l 
Sweden 8 25 27 31 6 3 
Norway 6 20 20 38 10 6 
Denmark 7 24 32 28 7 2 
Switzerland 5 23 30 34 7 1 
ltaly 7 22 23 38 8 2 
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d. the market data by product group, by weight category and table 2. 4 

The market demand is not equally spread through-out the year. Table 2.4 presents the seasonal pattem 
of demand. 

Tab/e 2.4 Demand (kf{) per month 
MONTH MONITOR COMPUTER KEYBOARD 

January 637000 675000 89000 
February 663000 703000 93000 
March 1170000 1240000 164000 
April 624000 662000 87000 
May 676000 717000 95000 
June 2470000 2618000 346000 
July 520000 551000 73000 
August 780000 827000 109000 
September 1430000 1516000 200000 
October 507000 537000 71000 
November 793000 841000 111000 
December 2730000 2894000 382000 



Problem 3: EDC location analysis 

Determine the optima/ /ocation for 1 European Distribution Center, whi/e minimising total costs. 

Ifthe EDC cannot satisfy all required delivery lead times, trade-offs should be made between supplying 
the markets via parcel services and supplying via regional distribution centers. The model should be 
able to locate regional distribution centers when a regional distribution center leads to lower total costs 
than supplying via parcel services. 
The locations of regional distribution centers can influence the optima! location of the EDC. 

2.2.4. Problem 4: scenario analysis 

Evaluate the costs of a network consisting of 1 Centra/ Distribution Center in Amsterdam Q.r in Li//e, 
and two regiona/ distribution centers in Madrid and Milan, using the fo//owing restrictions: 

• Plants cannot deliver to customers directly, but can only supply to the distribution centers. 
• Minimum stock level per DC is 20% ofyear/y throughput 
• Capacities andfixed costs: 

Table 2.5 Warehouse capacities andfixed costs 
DISTRIBUTION MAX.PALLET FIXED COSTS (x 1000 guilder/year) 
CENTER LOCATIONS (including building and svstems) 
Amsterdam 30000 900 
Lille 40000 1140 
Madrid 10000 240 
Milan 12000 324 

• A subsidy of 100,000 gui/ders can be obtained when the Centra/ Distribution Center is located in 
Lille. 

• The overhead and equipment costs in a warehouse are a related to the throughput. 

Ti bi 2 6 a e . Ovhdnd er ea a t t l t d equ,pmen cos s re a e l throughput to vearty 
TROUGHPUT EQUIPMENT AND 
(pallets per year) OVERHEAD COSTS 

(x 1000 iruilders oer year) 
5000 50 

10000 95 
20000 180 
30000 278 
40000 360 



Appendix 1 Warehouses 

Ti bi A 1 1 a e .. are ouse: ocatwn an SU/J/J 1e ref!,wns Wi h l d /'d 
WAREHOUSE SUPPLIED POST AL CODES / COUNTIES 
LOCATION REGIONS 
Amsterdam Amsterdam 1. / 2. / 3. 
Paris Paris 91-95 / 75/ 77 / 78 

Bordeaux 33 / 40 / 47 / 64 
Marseilles 04 / 06 / 13 / 83 / 84 

Madrid Madrid 28 
Barcelona 08 / 12 / 17 / 25 / 43 / 46 
Lisbon 1. / 2. /7. / 8. 

Manchester London OX/MK/SG/HP/LU/CM/SS/ AL/EN/SL/RG/GU/SO/PO/BN/RH/ME/CT/T 
N/ UB/TW/SW/KT/SM/CR/ 
SE/W/HNWD/NW /N/WC/EC/E/BR/IG/RM/DA 

Manchester BO/LS/BB/FY /PR/BL/WF/HD/L/WN/OL/M/W NSK/S/CW/CH 
Edinburgh IV/KW/ AB/OD/PA/PHIFK/KY/G/EH/ML/KA/DG/TD 

Hannover Hannover 3. 
Hamburg 20 / 22 
Stuttgart 7. 
München 8. 

Stockholm Stockholm 1. 
Göteborg 4. 
Copenhagen 1. / 2. / 30-36 / 4. 

Zürich Zürich 5. / 6. / 7. / 8. / 9. 
Milan Milan 2. 

Rome 00-06 
Naoels 7. / 8. 

Ti bi A 1 2 a e .. are ouse caf)ac1 es Wi h 'fi 
WAREHOUSES MAX. NUMBER OF PALLET 

LOCATIONS 
Amsterdam 1300 
Paris 5000 
Madrid 8500 
Manchester 13000 
Hannover 7000 
Stockholm 3000 
Zürich 700 
Milan 10000 
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No data is available about the facility costs of the existing warehouses. The facility costs of a Dutch 
warehouse, including racks, equipment, systems and overhead costs are assumed to be as follows: 

T, bi A 1 3 a e .. aci ity costs re ate to capacity eve s Fi I l d I l 
CAPACITY F ACILITY COSTS 
(max. number ofoallet locations) (x 1000 gujlders oer year) 

1000 50 
2000 94 
4000 182 
6000 267 
8000 348 

10000 425 
12000 504 
14000 581 
16000 656 
18000 729 
20000 800 
25000 988 
30000 1170 
35000 1347 
40000 1520 
45000 1700 
50000 1875 

T, bi A 1 4 Fi I a e .. aci ity costs per country 
COUNTRY F ACILITY COSTS 
Netherlands 100% 
Belgium 100% 
France 95% 
Soain 80% 
Portul!al 75% 
UK 100% 
Germany 110% 
Sweden 100% 
Norway 100% 
Denmark 100% 
Switzerland 110% 
Italy 90% 
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Appendix 2 Market data 

T. bi A 2 1 a e .. D d eman per area 
DEMAND DEMAND PER NUMBER OF ORDERS 
AREA YEAR (X 1000 KG) PER YEAR (X 1000) 
Amsterdam 800 16 
Paris 2300 46 
Bordeaux 230 5 
Marseille 200 4 
Madrid 1900 38 
Barcelona 3200 64 
Lisbon 200 4 
London 7000 140 
Manchester 542 11 
Edinbur!!h 300 6 
Hannover 555 11 
Hamburg 1700 34 
Stuttgart 585 12 
München 1275 26 
Stockholm 654 13 
Göteborg 445 9 
Cooenhagen 530 11 
Zürich 375 8 
Milan 1700 34 
Rome 2912 58 
Nanels 1200 24 
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Appendix 3 Labour costs 

Table A.3.1 Labour costs 
COUNTRY LABOUR COST PRODUCTIVITY 

( e.uilders oer hour) 
Netherlands 60 100% 
Behtium 60 100% 
France 60 95% 
Soain 40 80% 
Portul!al 35 75% 
UK 60 100% 
Germany 65 110% 
Sweden 65 100% 
Norway 58 100% 
Denmark 65 100% 
Switzerland 60 95% 
Italv 50 90% 

Table A.3.2 Hand/in times in a Dutch warehouse 
ACTIVITY HANDLING TIME 

48 



Appendix 4 Transportation rates 

The transportation rates are classified in 3 categories: 
• line haul rates file a:\1ppendix4\linehaul 
• local distribution rates file a:\1ppendix4\localdistribution 
• direct delivery rates (integrators) file a:\1ppendix4\directdelivery 

4.1 Line haul rates 

Full truck loads 

Table A.4.1 presents the cost functions for the transportation of Full Truck Loads from a country of 
origin to a country of destination. 
The cost functions represent linear relationships between distance and transportation costs. The second 
column of the table contains the cost per kilometre (CPK), which is the same for every destination 
starting from a certain origin. The fixed costs are different for every country of destination. 

Example: 
From Amsterdam to Paris: FTL rate = 1,27 x 600 km+ 685 = 1447 

Less than truck loads 

The rates for Less than Truck Loads can be calculated using the following formula: 

( 
LTLvolume) 

0
'
621 

LTLrate = FTLrate · 1L l 
F vo ume 

L TL volume and FTL volume can be in kg and in m3
• 

Example: 
From Amsterdam to Paris: price of half a truck load = 1447 x (l/2)1'0,621 = 941 

Trans_portation time and costs 

The transportation times corresponding with the line haul rates oftable A.4.1 are listed in table A.5.2. A 
description of the standard transportation time areas is given in table A.5 .1. 

The FTL and L TL rates apply for delivery to one delivery address only. The rate tables can also be used 
for 2 and 3 stops. In that case l 00 guilders per stop have to be added to the FTL rate. 

Because the line haul rates in table A.4.1 and the standard transportation times in table A.5.2 do not 
apply for more than 3 stops, shipments containing more than 3 orders have to be delivered to a hub of a 
local distributor. 
In that case the total transportation time is transportation time of the line haul plus the transportation 
time of local distribution. The total transportation costs are the line haul rates plus the local distribution 
rates. 
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Table A. 4. 1 fTL rates: variable costs (f(uilders per kilometer) andfixed costs per destination (f(uilders) 
Destination 

Origin CPK Belgium Switzer- Germany Denmark Spain France Italy Norway Nether- Portugal Sweden UK 
land lands 

Belgium 2, 1 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
Germany 1,37 300 300 627 440 322 1287 1577 252 107 886 
Spain l,78 460 0 -124 500 93 460 460 460 -16 500 
France 1,5 191 381 235 785 440 842 1090 58 816 797 
Italy 1,3 l 1286 1000 1473 1932 688 1090 3606 1192 1105 1952 
Norway 0,9 1284 1487 1340 720 3304 1482 3363 1295 3376 840 
Nether- l,27 300 700 285 695 1113 685 1230 1000 1547 1055 
lands 
Portugal 1.45 998 900 944 1000 -33 446 1000 1450 998 1500 
Sweden 1,39 800 1000 866 667 1500 900 1246 693 782 1500 
UK 1,17 478 578 630 900 1041 548 731 850 386 990 774 

The cost per kilometer for transportation from Denmark is split in a cost per kilometer by road and a cost per kilometer using the ferry. 

Destination 

Origin cpk road cpk ferry Belgium Switzer- Germany Spain France 
land 

Denmark 1,53 2,88 486 1000 671 2000 959 

4.2 Local distribution rates 

The local distribution rates are specified per zone and per weight category in table A.4.2. 
Example: a shipment of 50 kg, delivered in North Germany, costs 37 guilders. 

Italy Norway Nether- Portugal Sweden UK 
lands 

1795 1036 330 2000 649 

195 
1281 

103 
1329 
1247 
1200 
1673 

394 
843 

251 

The distribution zones are the same as the standard transportation time areas, however the transportation time of local distribution deliveries is 24 hours in each 
zone! 
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Tahle A.4.2 Local distrihution rates (in guilders) specified by zone and by weight category. 

WEIGHT CA TEGORY 

kg kg Benelux North- South- Paris-Lille Bordeaux Elzas Rhone- Bilbao Barcelona Madrid Sevilla 
Gennanv Gennanv Alos 

0 10 15 18 18 21 24 21 24 33 33 38 38 
11 30 17 20 20 24 27 24 27 37 37 43 43 
31 70 31 37 37 43 50 43 50 68 68 78 78 
71 100 42 50 50 59 67 59 67 92 92 105 105 
101 200 56 67 67 78 90 78 90 123 123 140 140 
201 400 74 89 89 104 118 104 118 163 163 185 185 
401 600 86 103 103 120 138 120 138 189 189 215 215 
601 1000 114 137 137 160 182 160 182 251 251 285 285 
1001 2000 165 198 198 231 264 231 264 363 363 413 413 
2001 3000 228 274 274 319 365 319 365 502 502 570 570 
3001 4000 310 372 372 434 496 434 496 682 682 775 775 
4001 5000 345 414 414 483 552 483 552 759 759 863 863 

kg kg Portugal Switzerland Austria North-Italy Middle-Italy South-Italy Danish Stockholm Goteborg North- South-
Mainland Encland England 

0 10 27 27 27 29 35 38 21 24 21 30 29 
11 30 31 31 31 32 39 43 24 27 24 34 32 
31 70 56 56 56 59 71 78 43 50 43 62 59 
71 100 76 76 76 80 97 105 59 67 59 84 80 
101 200 101 101 101 106 129 140 78 90 78 112 106 
201 400 133 133 133 141 170 185 104 118 104 148 141 
401 600 155 155 155 163 198 215 120 138 120 172 163 
601 1000 205 205 205 217 262 285 160 182 160 228 217 
1001 2000 297 297 297 314 380 413 231 264 231 330 314 
2001 3000 410 410 410 433 524 570 319 365 319 456 433 
3001 4000 558 558 558 589 713 775 434 496 434 620 589 
4001 5000 621 621 621 656 794 863 483 552 483 690 656 
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4.3 Direct delivery rates 

The rates (guilders per shipment weight) are specified by origin, destination and shipment weight in 
table A.4.3. 
Example: a shipment of 30 kg from the Netherlands to Portugal costs 251 guilders. 

The transportation time of direct deliveries is 24 hours for all combinations of origins and destinations. 

The rates (guilders per shipment weight) are specified by origin, destination and shipment weight. 

Tab Ie A. 4. 3. Direct delivery rates; Origin: Netherlands 

SHIPMENT WEIGHT (k ) :g 

DESTINATION 5 30 40 100 500 
Austria 75 266 261 581 2780 
Denmark 46 127 91 169 3976 
France 61 153 151 306 2014 

. Gennany 50 103 70 104 825 
Italy 67 252 263 599 2400 
Norway 95 280 268 565 3758 
Portugal 70 251 250 557 3396 
Spain 70 271 281 642 3880 
Sweden 70 243 226 492 2635 
Switzerland 67 151 125 225 2380 
United Kingdom 63 261 276 641 4264 

Table A. 4. 3. Direct delivery rat es; Origin: Germany 

SHIPMENT WEIGHT <ke:) 
DESTINATION 5 30 40 100 500 
Austria 80 230 199 402 1754 
Denmark 71 212 182 374 1650 
France 83 278 213 437 1927 
Germany 123 339 327 675 2999 
Italy 51 127 68 96 284 
Norway 113 331 288 587 2582 
Portugal 85 324 269 586 2696 
Spain 85 336 307 686 3214 
Sweden 88 320 261 557 2532 
Switzerland 84 181 126 199 685 
United Kingdom 84 306 292 649 3028 
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Table A. 4. 3. Direct delivery rates; Origin: France 

SHIPMENT WEIGHT (kg) 

DES TINA TION 5 30 40 100 500 
Austria 106 456 336 729 3351 
Denmark 100 371 308 664 3038 
France 92 312 272 581 2639 
Germany 179 493 411 808 3457 
Italy 86 286 251 535 2424 
Norway 171 482 406 810 3499 
Portugal 121 465 349 740 3350 
Spain 103 407 363 808 3778 
Sweden 110 438 327 700 3189 
Switzerland 152 424 353 697 2994 
United Kingdom 99 386 346 770 3594 

Table A. 4. 3. Direct delivery rates; Origin: United Kingdom 

SHIPMENT WEIGHT (k ) :g 

DESTINATION 5 30 40 100 500 
Austria 89 445 331 745 3508 
Denmark 74 285 267 599 2812 
France 86 379 312 700 3284 
Germany 71 321 259 582 2734 
Italy 64 258 235 529 2487 
Norway 108 351 334 722 3306 
Portugal 90 398 366 841 4005 
Spain 86 395 360 829 3954 
Sweden 87 330 298 661 3079 
Switzerland 90 303 291 635 2930 
U nited Kingdom 82 336 343 792 3779 

Table A. 4. 3. Direct delivery rates; Origin: Belgium 

SHIPMENT WEIGHT (kg) 
DESTINATION 5 30 40 100 500 
Austria 86 315 284 729 2876 
Denmark 74 244 223 727 2189 
France 76 233 188 849 1662 
Germany 57 133 83 581 419 
Italy 73 238 239 770 2431 
Netherlands 45 95 55 535 181 
Norway 121 353 331 810 3093 
Portugal 78 278 214 740 1999 
Spain 77 297 283 808 3001 
Sweden 85 315 256 700 2510 
Switzerland 90 221 163 697 1123 
United Kingdom 72 292 277 786 2967 
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Appendix 5 Standard transportation time areas 

Ti bi A 5 1 a e .. St d d an ar transportatton ti me areas 
AREA POST AL CODES / COUNTIES 

Benelux Belgiurn, Netherlands, Luxembourg 
North Gennanv 0. / l. / 2. / 3. / 4. / 5. 
South Gennanv 6. / 7. / 8. / 9. 
Paris-Lille 02 / 08 / 14 / 18 / 22 / 27-29 / 35-37 / 41 / 44 / 45 / 49-51 / 53 / 56 / 59-62 / 72 / 75-78 / 

80 / 91-95 
Bordeaux 09 / 12 / 16 / 17 / 19 / 23 / 24 / 31-33 / 40 / 46 / 47 / 64 / 65 / 79 / 81 / 82 / 85-87 
Elzas 10 / 21 / 25 / 39 / 52 / 54 / 55 / 57 / 58 / 67 / 68 / 70 / 71 / 88 - 90 
Rhöne-Alps 01 / 03 -07/ 11 / 13 / 15 / 26 / 30 / 34 / 38 / 42 / 43 / 48 / 63 / 66 / 69 / 73 / 74 

83 / 84 
Bilbao 01 / 05 / 09/ 15 / 20 / 24 / 26 / 27 / 30-34 / 36 / 37/ 39 / 40 / 42 / 47-49 
Barcelona 08 / 12 / 17 / 22 / 25 / 43 / 44 / 46 / 50 
Madrid 02 / 06 / 10 / 13 / 16 / 19 / 28 / 45 
Sevilla 03 / 04 / 11/ 14 / 18 / 21 / 23 / 29 / 30 / 41 
Portu!ral Portu!ral 
Switzerland Switzerland 
North Italv l. / 2. / 3. 
Middle ltaly 00-06 / 4. / 5. / 6. 
South ltaly 7. / 8. 
Danish Mainland l. / 2. / 30-36 / 4. / 50-58 / 6. / 7. / 8. / 9. 
Stockholm l. / 7. 60 / 61 / 63-69 
Göteborg 2. / 3. / 4. / 5. 
North Encland IV/KW/ AB/0D/PA/PH/FK/KY/G/EH/ML/KA/DG/ID, CA/NE/LA 
South England SD/DH/DL/TS/HG/YO/HU 

BO/LS/BB/FY /PR/BL/WF/HD/L/WN/OL/M/W NSK/S/CW/CH 
DN/LN/NG/LE/CV/NN 
TF/ST/DE/WV/WS/DY /B/WR/GL 
LL/SY /LD/SNCF/NP/HR 
TP/PL/TQ/EX/f A/DT/BS/BNSN/SP/BH 
OX/MK/SG/HP/LU/CM/SS/ AL/EN/SL/RG/GU/SO/PO/BN/RH/ME/CT/TN/ 
UB/TW/SW/KT/SM/CR/ SE/W /HNWD/NW /N/WC/EC/E/BR/IG/RM/DA 
PE/NR/CB/IP/CO 
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Table A. 5. 2 Standard transportation times (in hours) between zones 

Benelux North South Paris-Lille Bordeaux Elzas Rhone- Bilbao Barcelona Madrid Sevilla 
Germany Germany Alps 

Benelux 12 24 24 12 48 12 48 48 48 72 72 
North Germany 12 24 48 72 48 72 72 72 96 96 
South Germany 12 48 48 12 24 72 48 72 72 
Paris-Lille 12 12 12 12 48 48 48 72 
Bordeaux 12 24 12 12 24 24 48 
Elzas 12 12 48 48 48 72 
Rhone-Alps 12 48 24 48 72 
Bilbao 12 12 12 24 
Barcelona 12 12 12 
Madrid 12 24 
Sevilla 12 
Portugal 
Switzerland 
Austria 
North Italy 
Middle Italy 
South ltaly 
Danish Mainland 
Stockholm 
Goteborg 
North England 
South England 
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Portugal Switzer- Austria North-Italy Middle- South-Italy Danish Stockholm Goteborg North- South-
land Italy Mainland England England 

Benelux 48 48 48 48 72 96 24 72 72 48 24 
North Germany 72 48 48 72 % 120 12 72 48 72 48 
South Germany 72 12 12 24 48 72 48 96 72 72 48 
Paris-Lille 48 48 48 48 72 96 48 96 96 48 24 
Bordeaux 12 48 48 24 48 72 72 120 120 72 48 
Elzas 48 24 24 48 72 96 48 96 96 48 24 
Rhone-Alps 48 24 24 24 48 72 72 120 120 72 48 
Bilbao 12 72 72 48 72 96 72 120 120 72 48 
Barcelona 24 48 48 24 48 72 72 120 120 72 48 
Madrid 12 72 72 48 72 96 96 120 120 72 48 
Sevilla 24 72 72 48 72 96 96 144 144 96 72 
Portugal 12 72 72 48 72 96 72 120 120 72 48 
Switzerland 12 12 12 72 72 72 72 72 96 72 
Austria 12 12 72 72 72 72 72 96 72 
North Italy 12 12 48 72 120 120 72 48 
Middle Italy 12 12 96 144 144 96 72 
South Italy 12 120 168 168 120 96 
Danish Mainland 12 24 12 72 48 
Stockholm 12 12 96 96 
Goteborg 12 96 96 
North England 12 12 
South England 12 
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BIJLAGE 10 EVALUATIES VAN SUPPLY CHAIN DESIGNER EN CAST-DPM 

De kern van de functionele eisen is geformuleerd in het volgende basiscriterium: 
• Het softwarepakket is een beslissingsondersteunend tool 
• voor het ontwerpen van een optimale distributiestructuur voor een willekeurige klant van Frans 
Maas. 
• Daarvoor moet het softwarepakket beschikken over een rekenmodel voor het bepalen van het 

optimale aantal, grootte en locatie van faciliteiten tussenfabrieken en eindklanten 
• waarbij de totale fysieke distributiekosten worden geminimaliseerd. 

Eis 1: Het model moet het optimale aantal en locatie van distributiecentra en transportverbindingen 
zelf kunnen genereren. 

Supply Chain Designer: 
Cast-dpm: 

zwaartepuntmethode op basis van volumes 
zwaartepuntmethode op basis van volumes of transportkosten 

Eis 2: Het moet mogelijk zijn om bepaalde scenario's te creëren en te evalueren. 
• gebruiker selecteert een aantal locaties waaruit het model het optimale aantal en locatie bepaalt; 
• gebruiker bepaalt het aantal en de locatie van distributiecentra. Het model optimaliseert de 

goederenstroom. gebaseerd op dit gegeven netwerk. 

Supply Chain Designer: • Het model kan het optimale aantal kiezen 
• Het model kan geforceerd worden (macro) om een bepaald aantal DC's te 
selecteren uit een kandidatenlijst 

Cast-dpm: • Het model optimaliseert de goederenstroom van een gegeven netwerk 

Eis 3: Het moet mogelijk zijn om beperkingen op te leggen aan het model m.b.t. het creëren van 
transportverbindingen tussen de knooppunten van het netwerk. Bijvoorbeeld: 

• klanten mogen alleen aangeleverd worden door distributiecentra 
• regionale distributiecentra moeten aangeleverd worden door het centrale distributiecentra en niet 
door de fabrieken 

Dit is in beide pakketten mogelijk. 

Supply Chain Designer: Supply Chain Designer: meerdere restricties kunnen worden opgelegd aan het 
genereren van verbindingen tussen knooppunten, op basis van afstand en tijd 

Cast-dpm: netwerk hiërarchie: S - m - M - M - m - C 
3 run types: 
• Local Supply: zowel supplier als customer leveringen worden gealloceerd aan 
het dichtstbijzijnde (laagste kosten) depot. 
• Supply all, without facility cost: leveranciers kunnen aan alle depots leveren, 
de hoeveelheid wordt proportioneel verdeeld naar de vraag van klanten. 
• Supply all, with facility cost: met behulp van LP worden suppliers 
toegewezen aan depots (matrix met kosten) 
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Eis4: Het model moet rekening houden met levertijden (12, 24. 36, 48 uur. etc.) 
-1.a. Als vanuit een (centraal) DC niet aan vereiste levertijden van een bepaald gebied wordt voldaan, 
moet het model een trade-off kunnen maken tussen leveren via een integrator en leveren via een 
regionaal DC. 
4.b. Het model moet een locatie voor een regionaal DC kunnen bepalen. 

Supply Cham Designer: • m.b.v. macro kan mdelmg van standaard levertijdsgebieden worden gebruikt 
• Een macro kan geschreven worden zodat alleen die verbmdmgen die geen 

levertijdeisen overschrijden worden beschouwd. 
• De transporttijden kunnen tevens worden berekend, als gebruik wordt 

gemaakt van routekaarten en snelheden van trucks 
Cast-dpm: • De gebruiker heeft buiten het model gecheckt welke regio de meeste andere 

regio's kan aanleveren binnen de levertijd en Îil die regio een centraal DC 
geplaatst. 

• De transporttijden kunnen tevens worden berekend, als gebruik wordt 
gemaakt van routekaarten en snelheden van trucks. 

• Als gebruik wordt gemaakt van distance based tarieven tabellen kan het 
model isochronen berekenen voor op basis van snelheden van trucks. 

• In versie 4 van CAST-dpm zal het mogelijk zijn om levertijden te specificeren 
per tarieventabel 

Het genereren van een locatie voor een RDC zal Îil een tweede stap moeten gebeuren doordat de 
gebruiker: 
• een DC toevoegt aan het scenario 
• de zwaartepunt methode gebruikt om suggesties op te doen 

Eis 5: Het model moet rekening houden met minimum en maximum voorraadhoogtes 

Caps Supply Cham designer en Cast-dpm kunnen beiden voorraadkosten berekenen Îil facilities op basis 
van throughput. 
Caps Supply Cham Designer en Cast-dpm zijn beiden 1 periode modellen. 
Het bepalen van de locaties van voorraden kan alleen Îil een multi-period model. 

Supply Cham Designer: • Het is mogelijk om een multi-period model te creëren m.b.v.macro's. 
• Dit zal een standaard functionaliteit zijn Îil de Supply Cham Scheduler 

Cast-dpm: • Versie 4 van Cast-dpm zal ook een time expended mventory model hebben. 

Eis 6: Het model moet rekening houden met restricties ten aanzien van minimale en maximale 
capaciteiten van fabrieken en distributiecentra. 

Beide pakketten kunnen rekenmg houden met capaciteitsrestricties van faciliteiten. 
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Eis 7: In het geval van optimalisatie moet het rekenmodel rekening houden met de volgende 
kostensoorten (statische data): 

• transportkosten. van FTL, LTL, parcel en .fijndistributie 
• handlingkosten 
• voorraadkosten. van goederen in knooppunten en in de pijplijn 
• belastingen per land 

Eis 8: In het geval van scenario-analyse moeten het rekenmodel tevens rekening houden met 
(dynamische data): systeemkosten, gebouwkosten, equipement kosten. subsidies van 
gemeenten, kosten van reorganisatie. 

CAPS Supply Chain Designer en CAST-dpm optimaliseren goederenstromen door het minimaliseren 
van transportkosten, handlingkosten en faciliteitkosten. De faciliteitkosten kunnen worden gemodelleerd 
met afhankelijkheid van capaciteitsniveaus. 
Supply Chain Designer: De gebruiker heeft de vrijheid om additionele kostensoorten te modelleren 
Cast-dpm: Versie 3 kent 4 capaciteitsniveaus per depot; Versie 4 onbeperkt. 

Kostensoorten en parameters zijn gespecificeerd in het model en kunnen door de 
gebruiker worden ingevuld. 
Standaard: 
• warehouse calculatie ( oppervlakte berekening) 
• pseudo routing en scheduling (eigen transportmiddelen) 

Eis 9: De handlingkosten moeten berekend kunnen worden op basis van parameters van gemiddelde 
handlingstijden voor opslag en VAL, arbeidsproduktiviteit en overhead van indirect 

personeel. 

Voorbereiding gebeurt met spreadsheet programma (Excel). 

Supply Chain Designer: 
Cast-dpm: 

kan Look-up tabel gebruiken. 
handlingkosten specificeren per depot. 

Eis 10: Het model moet transportkosten van FTL zendingen kunnen berekenen door de afstand uit te 
rekenen tussen twee plaatsen en deze afstand in te vullen in de bij het traject behorende 

FTL kosten.functie, die door het model opgezocht moet worden in een tabel. 

Caps Supply Chain Designer en Cast kunnen beiden rekening houden met verschillende tarieven op 
verschillende trajecten en vaste en variabele kosten van transport. 
Transportkosten worden op een andere manier gemodelleerd dan is eis 10. 

Modellering van transportkosten 

CAPS Supply Chain Designer: 

1. Tabellen: Truckload, LTL, Rail, Parcel, Intermodal, Air, Vessel, Private Fleet 
2. Formules (macro) 
De vaste kosten worden per traject worden omgerekend naar kosten per eenheid (kg, pallet). Dus als 
FTL betekent = volle wagen betalen is het belangrijk om een goede schatting te geven van de 
bezettingsgraad van een truck. 
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Cast-dpm: 

Het model kan niet omgaan met formules. Deze formules moeten in Excel omgezet worden in 
tarieventabellen. 
1. Eigen transportmiddelen berekening van tarieven-tabellen door parameters in te stellen. 
M.b.v. pseudo-routing en scheduling berekent het model de 'tarieven' van het eigen transport. 
2. Carrier tarifftables: Tarieven tabellen worden gespecificeerd per vehicle type. Daarna kwmen 
tarieven tabellen worden toegewezen aan depots. Om rekening te houden met verschillende tarieven op 
verschillende trajecten moet per depot voor elke richting een tabel worden gedefinieerd. 
Als een tabel is gecreëerd waarin tarieven gespecificeerd zijn naar afstanden kan Cast wel interpoleren 
tussen deze afstanden. Op deze manier wordt dus wel het zelfde resultaat bereikt. 

Eis 11: Het model moet transportkosten van LTL zendingen kunnen berekenen met behulp van de 
formule voor LTL tarieven. 

Supply Chain Designer: 
Cast-dpm: 

In Caps kan een formule worden geschreven met een macro. 
Cast-dpm kan alleen tabellen hanteren, dus moet de L TL-formule in Excel 
worden gebruikt om tabellen te creëren 
Distance based tarieventabellen zijn gespecificeerd naar afstand en naar drop size 
(LTL). 

Eis 12: Het model moet distributietarieven kunnen berekenen met behulp van op zone 
gebaseerde tarieven tabellen. 

Eis 13: Het model moet parceltarieven kunnen berekenen met behulp van op zone gebaseerde 
tarieven tabellen. 

Beide pakketten kwmen op zone gebaseerde tabellen hanteren. 

Eis 14: Het model moet een afweging kunnen maken tussen 
leveren via line haul + .fijndistributie en leveren via parcel transport. 

Beide modellen kwmen deze afweging maken op basis van laagste kosten. 

Eis 15: Het model moet kunnen rekenen met marktdata die gespecificeerd is naar 
• klanten 
• produktgroepen en klanten 
• produktgroepen en klanten en zendingsgrootte 
• produktgroepen en klanten en zendingsgrootte en periode. 

Beide pakketten kwmen data hanteren op de verschillende aggregatieniveaus. 
Data gespecificeerd naar tijd (vraagpatronen) kwmen alleen gehanteerd worden in de nieuwe versies van 
de pakketten. 

Eis 16: Het moet mogelijk zijn om gevoeligheidsanalyses uit te voeren. 

Met beide pakketten is het mogelijk om gevoeligheidsanalyses uit te voeren op scenario's door 
parameters te wijzigen of tabellen uit te sluiten ofte wijzigen. 
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BIJLAGE 11 TABELLEN VOOR HET VERZAMELEN VAN TRANSPORT DATA 

Onderstaande tabellen zijn voorbeelden van formats van spreadsheets voor het verzamelen en analyseren 
van transporttarieven. 

FTL tarieven tabel 

Van Bestemming Tarief FIL Aantal Transporteur Levertijd Bijzonderheden. 
zendingen & 
(per dag, nationaliteit 
week of jaar) 

Amsterdam Parijs jl. 1500,- 5 xperweek FM 12 uur gemiddelde 
zendingsgrootte = 
16 pallets 
gemiddeld gewicht 
per pa/let= 200 kJ< 

In de kolom 'bijzonderheden' kunnen karakteristieken van de produkten en zendingen worden 
aangegeven. Tevens kan in deze kolom worden aangegeven of FTL werkelijk een volle wagenlading 
betreft of dat de gemiddelde zendingsgrootte kleiner is, terwijl er toch voor een FTL wordt betaald. 

L TL tarieven tabel (in guldens per m3
) 

Van (plaats van oorsprong) Amsterdam 
Parijs Naar (plaats van bestemming) 

Levertijd IJ uur 

Gewichtsklasse LTL tarief Gemiddeld Aantal 
(staffel in kg, aantal stops per zendingen 
m3 of pallets) zending (per week of per 

jaar) 
minimum 200,-

0- 3 m3 190 2 2 x per week 
3-6 175 
6 - 10 150 
JO- 15 135 
15 - 20 120 
20-25 JJO 
25 - 30 100 
30- 40 90 
40- 50 80 

-

Gemiddeld Transporteur & 
volume per nationaliteit 
zending (kg, 
m3

, of oallets) 

2,4 m3 FM 
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Distributeurs geven tarieven af voor zendingen die in een bepaalde regio worden opgehaald en 
gedistribueerd. 

Distributietarieven tabel 

Regio: Noord-Frankrijk 
Levertijd: 12 uur 

Gewichtsklasse tarief 
(staffel in kg, 
m3 of pallets) 

minimum 
0 - 3 m3 

3 - 6 
6 - 10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 - 40 
40 - 50 

-
-

Aantal Gemiddeld 
zendingen volume per 
(per week of per zending (kg, 
jaar) m3

, ofoa.llets) 

Parcel tarieven tabel (tarieven in guldens per zendingsgewicht) 

Van (land van oorsprong): Nederland 
12 uur Levertijd: 

zendingsgewicht(kg) 

Naar (land van 5 30 
bestemming) 

40 

Transporteur & 
nationaliteit 

100 500 

Frankrijk 75,- 200,- 250,- 800,- 1500,-
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