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VOORWOORD
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De resultaten van mijn afstudeeronderzoek, naar de mogelijkheden om de route- en
ritplanning te verbeteren, vinden hun weerslag in dit rapport.
Natuurlijk is er veel dank verschuldigd aan al diegenen, die hun medewerking aan dit project
verleenden. Daar wil ik deze ruimte graag voor gebruiken.
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zowel van de begeleiding en medewerkers van Centraal Boekhuis B.V. als van de
begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven heb mogen ontvangen.
Een bijzonder woord van dank voor de heer Martien van den Broek, die mij uitstekend heeft
begeleid binnen het bedrijf. Zijn tijd en moeite voor mijn project zijn voor mij zeer belangrijk
geweest.
Voor de begeleiding vanuit de faculteit Technische Bedrijfskunde wil ik de heren H.H. van Mal
en Th.H. van den Hurk bedanken.
Tevens wil ik alle medewerkers van de afdeling Vervoer, die hun medewerking hebben
verleend aan dit project, daarvoor van harte bedanken. Hierbij worden de heren Gijs van der
Heiden en Hans Ganzeman met name genoemd. ·
Speciale dank gaat uit naar het "thuisfront": PaMaPeDa, Mario en de rest van de beestenboel
wil ik bedanken voor de geboden steun (en niet alleen voor de afgelopen maanden!).

Joyce Teunissen
Culemborg, december 1995

ABSTRACT
This report presents the results of a graduation project that was carried out at the largest
distributor of books in the Netherlands. The objective of the project was to identify ways in
which this company can improve the transport planning by becoming less indepentent of the
expertise and experience of the planners and gaining insight into the tranport activities that
are and that were being carried out. Several proposals were made regarding a mobile
communication system, the registration of information and a vehicle routing package.

SUMMARY
0. Introduction
This report presents the results of a graduation project that was carried out at Centraal
Boekhuis B.V., by far the largest distributor of books in the Netherlands.
The objective of the project was to identify ways in which this company can improve the
tranport planning.

1. The organisation
Centraal Boekhuis B.V. is a professional service company. The organization is specialized
in distributing and giving information on books and allied goods.
Centraal Boekhuis B.V. has been established by booksellers and publishing-companies for
their own benefit.
Every year Centraal Boekhuis B.V. distributes over 36 million books from publishingcompanies to booksellers and other bookselling channels.
Centraal Boekhuis B.V. has about 420 employees.

2. The project
No direct or visable problems, but a number of developments within the line of business and
the company itself, gave cause to this graduation project.
• Despite a decreasing demand for books, Centraal Boekhuis B.V. is expecting an
increase in the transport activities for their current and potential clients in the next few
years.
Growth is most likely to occur in the distribution of CD-i's, CD-ROM's and videotapes.
• In the transporting business prices are still under pre.ssure, the infrastructure can't cope
with the amount of traffic and villages and towns are closing their centres for freighttraffic.
• Centraal Boekhuis B.V. does not hold still. The so called project "CB-2000" was started
in the middle of the year 1992. A new information architecture has been devised. This
architecture takes the possible future activities of Centraal Boekhuis B.V. into account.

Centraal Boekhuis B.V. pronounced the following question for this graduation project: "Is it
possible to improve the current transport planning, considering the expected growth?".
After a preliminary examination the concrete objectives of this graduation project has been
put as follows:
• Making the transport planning less dependent on the expertise and experience of the
planners (in order to guarantee the continuity).
• Reducing the insecurities the planners have about the actual performance of the
tranport orders (in order to increase the effectivity of the planning).
• Providing the chauffeurs, the planners and their manager insight into the transport
activities, that were carried out.

Within the project the following phases can be distinguished:
1. Describing the current and an "ideal" method of transport planning and comparing them
to one another (chapter 3 of this summary).
2. Determining the differences that cannot be overcome because of some policy choices
made by Centraal Boekhuis B.V .. (chapter 4)
3. Examining the possibility for Centraal Boekhuis B.V. to reduce the uncertainties the
planners have about the actual performance of the transport orders by making use of a
mobile communication system.
4. Examining the way the vehicle routing package should be handled to become less
dependent on the planners' expertise and the experience and to gain insight into the
transport activities that were carried out. This examination will result in a list of demands
for the vehicle routing package and for (the organization surrounding) the registration of
information.
5. Determinating whether the current vehicle routing package that Centraal Boekhuis B.V.
uses could meet these demands.
The phases will be described separately.

3. Determination of differences that has to be overcome
First the current transport planning of Centraal Boekhuis B.V. was described with the help of
NEVEM's so called "cluster model".
This model defines the tranport planning according to five quantities (address, product,
truck, chauffeur and network) and their relations to one another.
Then an "ideal" method of tranport planning was thought out.
Differences in the quantities and relations were shown from the comparison of the current
and the "ideal" method.
The differences that has been determined should be overcome, in order to attain the
objectives of this graduation project.

4. Policy choices that limit the ability to improve
Some of the differences cannot be overcome because of the following policy choices made
by Centraal Boekhuis B.V.:
•

Subscriber's transport days and a collective tariff structure
In the business of books one has agreed upon a collective tariff structure based on
subscriber's tranport days. Clients, who have associated themselves with Centraal
Boekhuis B.V., pay standing charges for the agreed days Centraal Boekhuis B.V. will
deliver or collect transport items. In addition they pay tranport charges for every package
Centraal Boekhuis B.V. transports for them .
From strategical considerations Centra~I Boekhuis B.V. agreed with some regular clients
to deliver or collect at set times. The extra transport expenses, as a result of these
unwritten agreements, cannot be claimed on these clients according to the articles of
association.

•

Pre-determined transport areas and regular routes
Centraal Boekhuis B.V. has chosen to plan the daily transport activities based on predetermined transport areas and regular routes. Centraal Boekhuis B.V. wants to hang
on to this choice because the employees have build up some practice (in driving,
planning and loading the tranport items into the truck) . An other advantage is the regular
time Centraal Boekhuis B.V. visits to the associated clients to deliver or collect transport
items.

•

Limited information about the transport orders
The clients do not have to place their orders when they want Centraal Boekhuis 8 .V. to
collect some items. Centraal Boekhuis B. V. considers this to be a special service to their
clients.

•

No measurement of the volume of the transport items
After having made an analysis of the benefits and costs of the implementation of
volume-scanners, Centraal Boekhuis 8.V. has decided not to invest in these systems.
The consequenses are that it will not be possible to gain insight into the utilization of the
transport capacity (such as pallets and trucks) .

Because of the mentioned policy choices Centraal Boekhuis B.V. has made, it is not
possible to plan the routes based on transport orders. At the same time the possible
composition of the routes are limited.
All remaining differences were assigned to one of the three objectives of this graduation
project, that were mentioned earlier in this report.

5. Mobile communication
The uncertainty at the Planning Department is due to the fact that the planner does not
have the possibility to directly contact the chauffeur. Mobile communication systems can
support direct contact between the planners and the chauffeurs. Mobile communication is
the wireless transmission of speech or data between fixed and moving point, while at least
one of them is moving. It was examined whether an investment in such a system should be
recommended to Centraal Boekhuis B.V ..
The benefits were estimated, based on a one-week registration by the chauffeurs of
unnecessary driven miles and hours. The costs of four different systems (ATF, GSM, RAM
Mobile Data and Traxys) were estimated, too.
It became clear that the yearly costs of such a system for Centraal Boekhuis 8. V. are over
twice as high as the expected yearly profits.
However, it should be realized that most of the advantages of mobile communication cannot
be quantified, for example the advantages related to one of the objectives of this graduation
project (reducing the uncertainties the planners have about the actual performance of the
transport orders):
• the planners can be informed of sudden trafic jams as soon as a chauffeur will be facing
one,
• other problems a chauffeur will face on his route can be immediately communicated to
the planners,
• the planners are able to contact a chauffeur, anytime they consider this to be necessary.

Another important advantage of mobile communication for Centraal Boekhuis B. V. is the
fact that the clients would not be disturbed any more when the chauffeur and the planner
are trying to contact one another.
Centraal Boekhuis B.V. should face the developments on the mobile communication market
before making a decision about an investment in such a system. One may expect quite a lot
of interesting developments on this market, such as declining prices and advancing mobile
communication systems.

6. The vehicle routing package and the registration of information
The dependence on the planners' expertise and experience manifests in the fact that the
planner does "sums" in his head. The expected growth in transport activities will increase
this dependence. Recording the information and making it easy of acces should result in
reducing the dependence. It was examined whether the vehicle routing package could be of
any help in this process.
This examination showed demands for the vehicle routing package and for (the organization
surrounding) the registration of information, for example:
• The vehicle routing package should give graphic support by being able to show a
detailes network of roads.
• The hours of opening of business and the agreed points of time of delivery and
collection should be recorded (for all regular clients).
Gaining more insight into the transport activities that were carried out is necessary to make
sound policy choices. It can also provide the chauffeurs and the planners insight into their
performance so that they can learn from it and improve their performance. It was examined
in which way the vehicle routing package can contribute to this process. This examination
also showed demands for the vehicle routing package and for (the organization
surrounding) the registration of information, for example:
• The vehicle routing package should be able to plan the routes by taking or not taking
into account the pre-determined aread (to simulate the transport planning).
• The chauffeurs should give a specific report of their driven routes. When they deviated
from the planned route, they should explain why the why.

7. The current vehicle routing package
The examinations described above resulted in a list of demands a vehicle routing package
should meet. This list was completed with specific demands for a vehicle routing package.
Trace, the current vehicle routing package of Centraal Boekhuis B.V., was compared to the
demands. In addition lntertour has been compared to these requirements too, because this
vehicle routing package has proven itself in at least two other graduation projects.
It appeared that Trace needed some adjustments, although that would not be sufficient to
meet every demand .
Trace is not able to give the graphic support that Centraal Boekhuis B.V. needs. It also
cannot support the determination of the "pre-determined transport areas". AKB Ores, the
supplier of Trace, offers this feature in another computer utilization.

8. Conclusions and recommendations
The following conclusions were drawn:
1. The dependence on the planners' expertise and experience can be reduces by
supporting the transport planning with a computer utilization. For Centraal Boekhuis B.V.
this can be achieved by recording the required planning information and adjusting the
current vehicle routing package or replacing it by a vehicle routing package that suits the
demands better.
2. Implementing a mobile communication system can reduce the uncertainties the planners
have about the actual performance of the transport orders. For the time being the
expected benefits do not offset the costs of such a system.
The uncertainties can be slightly reduced by letting the vehicle routing package
generate a reasonable estimate of the transport activities.
3. With the help of the vehicle routing package insight into the transport activities can be
detailed form route level to client level.
With reference to these conclusions the following recommendations were made:
• Record and maintain the characteristics of the quantities (address, product, chauffeur,
truck and network) and their relations to one another.
• Use the possibilities offered by the vehicle routing package.
• Stay informed of the mobile communication developments.
• Compare the estimated route with the one actual driven in consultation with the planners
and the chauffeurs in order to show their performance and the possibilities for
improvement.
• Experiment with an other vehicle routing package. Involve the planners in this
experiment and let them determine the differences.
• Take the police choices periodic in consideration. Increasing the possible composition of
the routes can save up to Dfl 200,000.=. Applying a differential tariff structure will
facilitate negotiations.

centraal®boekhuis

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
ABSTRACT
SUMMARY
INHOUDSOPGAVE--------------~------~

O. I N L E I D I N G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1. CENTRAAL BOEKHUIS B.V.
1 ~1

lnleiding
1.2 De geschiedenis
1.3 De organisatie
1.4 De vervoerscentrale
1.5 Vervoer

3
3
3
3
5
6

2. DE DYNAMISCHE M A R K T - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
2.1 lnleiding
2.2 Logistieke dienstverlening van Centraal Boekhuis B.V.
2.3 De ontwikkelingen op de boekenmarkt
2.4 De ontwikkelingen op de vervoer(der)smark
2.5 De ontwikkelingen binnen Centraal Boekhuis B.V.

8
8
9
9
10

3. PROBLEEMSTELLING EN OPDRACHTFORMULERING-------11
3.1 lnleiding
3.2 Aanleiding tot de opdracht
3.3 Opdrachtfonnulering
3.4 Onderzoeksaanpak

11
11
11
12

4. DE HUIDIGE ROUTE- EN RITPLANNINGi------------13
4.1 lnleiding
· 4.2 Routeplanning
4.2.1 Verzorgingsgebieden (=route)
4.2.2 Route, gekoppeld aan een dag van de week
4.3 Ritplanning
4.3.1 lncidente~I de aansluitdag van een vaste klant wijzigen
4.3.2 Extra stops aan de vaste routes toevoege
4.3.3 Overflow over de ritten verdelen
4.3.4 Extra transportopdrachten tijdens vervoer over de ritten verdelen
4.4 Registratie en beoordeling achteraf
4.5 De route- en ritplanning naar karakteristieken ingedeeld

13
13
13
14
15
16
16
17
17
18
19

5. DE IDEALE ROUTE- EN RITPLANNING --------------------------------21
5.1 lnleiding-------------------------------21
5.2 Route- en ritplanning --------------------------------21
5.2.1 V66r het vervoer
21
5.2.2 Tijdens het vervoer
22
5.3 Registratie en beoordeling achteraf
5.4 De ideale route- en ritplanning naar karakteristieken ingedeeld

-23
24

6. PROJECTBEPERKINGEN - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6
6.1 lnleiding
6.2 Aansluitdagen en tariefstructuur
6.3 Vaste verzorgingsgebieden en vaste routevolgorde
6.4 Beperkte voorinformatie
6.5 Geen volume metin
6.6 Vasta chauffeur-wagen combinaties
6.7 Overgebleven karakteristieken van de "ideal.a" route- en ritplanning

26
26
27
28
29
30
30

7.PROJECTVERVOLG~-~-~~-~~---~~-~~~32

7.1 lnleiding
7.2 Categoriseren van de verschillen naar de drie doelstellingen
7.3 Het vervolg van het onderzoek

32
32
34

8. MOBIELE COMMUNICATIE - - - - - - - - - - - - - - - 3 5
8.1 lnleiding
8.2 Mobiele communicatiesystemen
8.3 Mobiele communicatiesystemen voor Centraal Boekhuis B.V.
8.4 Baten en kosten van de mobiele communicatiesystemen
8.4.1 Baten
8.4.2 Kosten
8.5 Niet kwantificeerbare voordelen
8.6 Systeemkeuze

35
35
36
36
37
38
38
39

9. RITPLANNINGSPAKKET EN GEGEVENSBEHEER--------. 9.1 l n l e i d i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
9.2 Minder afhankelijk van de kennis en de ervaring van de planners--------4
9.3 Minder onzekerheid over de uitvoering van de transportopdrachten~------4.
9.4 Meer inzicht krijgen in de uitgevoerde vervoersactiviteitei---------9.5 Aanvullende p a k k e t e i s e i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.6 Trace en lntertour-----------------~-----q.
9.7 Pakketkeuze-----------------------~
9.8 L e e r e f f e c t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN------------·- -50
10.1 lnleiding
50
10.2 Conclusies
50
10.3 Aanbevelingen---------------------50
LITERATUURLIJST-·------------------------------.------------ 52

ii

centraalOOboek huis

0. INLEIDING
Dit rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek, ter voltooi"ing van de studie
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Het onderzoek is
verricht bij Centraal Boekhuis B.V. in Culemborg.
Centraal Boekhuis B.V. is een organisatie van professionele dienstverleners op het gebied
van infonnatieverstrekking over, en distributie van boeken en logistiek-verwante artikelen.
Op dit moment doen zich belangrijke ontwikkelingen voor op de boekenmarkt, de
vervoer(der)smarkt en binnen Centraal Boekhuis B.V. zelf. Zo staan op dit moment de prijzen
in de transportbranche en de vraag naar boeken sterk onder druk.
Toch verwacht Centraal Boekhuis B.V. de komende planperiode een groei van de
vervoersactiviteiten. Deze groei wordt verwacht in het vervoer voor de uitgevers en voor
producenten en handelsbedrijven van logistiek-verwante artikelen.
De ontwikkelingen zullen ook bij de route- en ritplanning van Centraal Boekhuis B. V.
merkbaar zijn. Centraal Boekhuis B.V. stelde de vraag "Is de huidige route- en ritplanning,
ge/et op de te verwachten groei, te verbeteren?".
In dit kader is dit afstudeeronderzoek uitgevoerd.
Na een vooronderzoek zijn de doelstellingen van het onderzoek geformuleerd. Het kwam er
op neerdat
• de route- en ritplanning minder afhankelijk van .de kennis en de ervaring van de planners
diende te zijn,
• de planners meer z"ekerheid dienden te hebben over de realisatie van de geplande ritten
en
• de afdeling Vervoer meer inzicht diende te krijgen in de uitgevoerde vervoersactiviteiten.
In het onderzoek zijn zes fasen te onderscheiden. Deze warden achtereenvolgend
besproken.
In de eerste fase (de orientatiefase) is kennis gemaakt met Centraal Boekhuis B.V. en de
dynamische omgeving. Tevens·is een opdrachtfonnulering en het plan van aanpak opgesteld.
De resultaten van deze fase zijn in de hoofdstukken 1,2 en 3 terug te vinden.
In de tweede fase is de huidige route- en ritplanning van Centraal Boekhuis B.V. in kaart
gebracht Met behulp van het clusteringsmodel van NEVEM zijn de karakteristieken van
grootheden en relaties vastgesteld. Dit is in hoofdstuk 4 verwerkt
In fase drie is een beeld gevormd van een "ideale" route- en riplanning en zijn de verschillen
met de huidige werkwijze per grootheid en relatie van het clusteringsmodel vastgesteld
(hoofdstuk 5).
Niet alle verschillen konden in het onderzoek "aangepakr worden. Centraal Boekhuis B.V.
heeft strategische keuzes gemaakt, die de mogelijkheid om de verschillen te overbruggen op
sommige punten beperken of zelfs onmogelijk maken. Dit is in fase vier van het onderzoek
onderzocht (hoofdstuk 6).

1
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De na fase vier overgebleven verschillen zijn in fase vijf naar de doelstellingen van het
onderzoek gecategoriseerd om tot een plan van aanpak voor het vervolg van het onderzoek
te komen (hoofdstuk 7). De mogelijkheden om met behulp van een ritplanningspakket
(computerondersteunend plannen), een geed gegevensbeheer en een mobiel communicatie
systeem aan de doelstellingen te kunnen voldoen.
Na fase vijf is het onderzoek in tweeen gesplitst:
In fase 6.1 is een onderzoek naar de kosten en baten van een mobiel communicatie systeem
uitgevoerd (hoofdstuk 8).
In fase 6.2 zijn uit de verschillen tussen de huidige en de "ideale" route- en ritplanning eisen
afgeleid: ritplanningspakketeisen en organisatie-eisen rond de registratie van (route- en
ritplannings-)gegevens. Het huidige ritplanningspakket van Centraal Boekhuis B.V. (Trace) en
het ritplanningspakket lntertour zijn aan de pakketeisen getoetst (hoofdstuk 9).
Tenslotte zijn conclusies getrokken met het oog op de doelstellingen van het onderzoek,
gevolgd door hieraan gerelateerde aanbevelingen (hoofdstuk 10).

2
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1. CENTRAAL BOEKHUIS B.V.
1.1 lnleiding
In dit hoofdstuk zal kennis worden gemaakt met Centraal Boekhuis B.V.: de geschiedenis en
de organisatie. Van de organisatie zal, via de afdeling Logistiek, worden ingezoomd op de
afdeling Vervoer.

1.2 De geschiedenis
Op 15 april 1871 werd door de Vereeninging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels de naamloze vennootschap Bestelhuis van den Neder1andschen Boekhandel
opgericht.
In februari 1926 werden deze inmiddels uitgebreide activiteiten, waaronder een aantal
ovemames, voortgezet ender de naam Centraal Boekhuis. Het hoofdkantoor en de
magazijnen van Centraal Boekhuis bevonden zich in hartje Amsterdam. Het vervoer werd
vanuit Zwanenburg geregeld.
In 1973 is Centraal Boekhuis B.V. opgericht door.
• de (Koninklijke) Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (VBBB,
tegenwoordig KVB);
• de Koninklijke Neder1andse Uitgeversbond (KNUB);
• de Neder1andse Boekverkopersbond (NBS).
Bij deze oprichting werden de eigendomsverhoudingen tussen de bovengenoemde
organisaties vastgelegd.
Centraal Boekhuis B.V. is toen in Culemborg gevestigd, waarbij alle activiteiten -inclusief
vervoer- in een gebouw werden ondergebracht.
Geleidelijk aan is Centraal Boekhuis op eigen terrein in gebouwen gaan uitbreiden, vanwege:
• . autonome groei: steeds meer uitgevers besloten hun voorraad bij Centraal Boekhuis B.V.
te leggen;
• groei door ovemame van zelfstandige grossiers en distributiecentra.

1.3 De organisatie
Centraal Boekhuis B.V. is een organisatie van professionele dienstver1eners op het gebied
1
van infonnatieverstrekking over, en distributie van boeken en logistiek-verwante artikelen.
Jaar1ijjks worden meer dan 36 miljoen boeken aan de detailhandel en de tussenhandel
geleverd. Hiermee is Centraal Boekhuis B.V. veruit de grootste boeken-distributeur van
Nederland.

1

Fysieke distributie betreft de goederen- en de daarmee verbonden gegevensstromen, die beginnen aan het einde
van het produktieproces en eindigen bij de consument. De drie deelsystemen van fysieke distributie zijn : het
·
voorraadbeheer, de magazijnproblematiek en het transportsysteem .

3
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De organisatie van Centraal Boekhuis B.V. bestaat uit vijf hoofdafdelingen:
• Logistiek;
• Account Management & Marketing;
• lnformatie Voorziening en Automatisering;
• Controlling en Financien;
• Personeel en Organisatie.
Figuur 1.1 geeft het organigram van Centraal Boekhuis B, V. weer.

Algemeen
Direkteur

Direklie-

sekretaresses

Senior Manager

Account Management
& Marketing

Senior Manager
Loglstlek

Senior Manager
Info~ Voorzlenlng

en Automatlsering

Controller
Flnancien &
Controlling

Senior Manager
Personeel &
Organlsatie

Figuur 1.1 Organigram Centraal Boekhuis B.V.

Centraal Boekhuis B.V. telt ongeveer 420 medewerkers, waarvan driekwart in de fysieke
distributie -onder de Senior Manager Logistiek- werkzaam is. Het overige personeel werkt in
de ondersteunende afdelingen.
Het fysieke distributie-proces vindt plaats in de onderafdelingen van Logistiek. Het
organisatieschema van de afdeling Logistiek is in figuur 1.2 weergegeven.
Centraal Boekhuis B.V. deelt de onderafdelingen van Logistiek in drie groepen in:
• Het distributie-centrum (DC) verzorgt onder andere de ontvangst1, opstag, het verzamelen
en het in dozen verpakken van boeken (en logistiek-verwante artikelen} per klant.
Hieronder vallen de afdelingen lnkomend goed, Hoogbouw, Handmagazijn, Sorters
(inclusief de Aanbieding/Snelloper-lijn) en de afdeling Retouren.
2
• De vervoers-centrale (VC) draagt onder andere zorg voor de ontvangst van de goederen ,
groupage van de colli naar de rit en het vervoer van de colli naar de klant. Boekhandels,
uitgeverijen, bovengenoemde DC of derden kunnen klant zijn -zowel afzender als
ontvanger- van de VC. De afdelingen Groupage en Vervoer vormen de VC.
• Het Bedrijfsburo biedt ondersteuning, zowel aan het DC als aan de VC, en draagt zorg
over bepaalde administratieve afhandeling van de in het DC en in de VC uitgevoerde
activiteiten.
De functionele beschrijving van Centraal Boekhuis B.V. wordt in figuur 1 van bijlage 1.1
schematisch weergegeven. Voor de activiteiten in het distributiecentrum wordt in de
betreffende bijlage de figuur toegelicht.
1

Bulkzendingen van de uitgever naar het DC komen voornamelijk bij de afdeling lnkomend goed binnen.
Collizendingen van de uitgever naar het DC komen voornamelijk bij de afdeling Groupage van de VC binnen, via
eigen vervoervan Centraal Boekhuis B.V ..

2
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In de volgende paragraaf worden de activiteiten van de vervoerscentrale belicht. In figuur 1
van bijlage 1.1 zijn deze activiteiten ook schematisch weergegeven .

Senior Manager
Logistiek

Managers
Projekten logistiek

I

I
Manager
Bedrijfsburo
& Retouren

Manager
Handmagazijn

______

Manager
Sorters
& Tech.._
nische dienst

Manager
Hoogbouw&
lnkomend goed

Manager
Vervoer

Manager
Groupage

Figuur 1.2 De organisatie van Logistiek

1.4 De vervoerscentrale
De vervoerscentrale (VC) kent ongeveer 1800 vaste klanten: voomamelijk uitgevers en
boekhandelaren. Onder vaste klanten verstaat de VC iedere relatie van Centraal Boekhuis
B.V., die vastrecht betaalt. Vastrecht voor de VC wordt betaald per aansluitdag: de met de
klant afgesproken dag(-en), waarop de VC het ophalen en afhalen van goederen bij de klant
verzorgt. De VC kent naast vaste klanten ook niet-vaste klanten. Voor deze klanten worden
colli gegroupeerd en vervoerd in opdracht van leveranciers, waar contracten mee zijn
afgesloten.
In figuur 1.3 wordt de goederenstroom binnen de vervoerscentrale globaal weergegeven.
1

Groupage van de colli
De op de verwerkingsplaatsen van het distributiecentrum verzamelde en verpakte orders
komen in colli, pallets en/of rolcontainers bij de afdeling Groupage. Ook komen op deze
afdeling colli, pallets en/of rolcontainers van "buiten" binnen. Deze zendingen met
bestemming zijn door Vervoer zelf of door een exteme vervoerder bij de afzender opgehaald
en bij Groupage afgegeven.
Groupage sorteert alle zendingen uiteindelijk oii klant en rit. Hiel"Voor dient Groupage op de
hoogte te zijn van de ritsamenstellingen van de volgende werkdag, omdat "vandaag wordt
gesorteerd wat morgen wordt vervoerd". Deze ritgegevens ontvangt Groupage van de
afdeling Planning, welke een onderafdeling van Vervoer is.
Zendingen voor vaste klanten, die de volgende werkdag geen aansluiting hebben, worden in
een buffer geplaatst.
Zendingen die voor Centraal Boekhuis B.V. zelf bestemd zijn, worden via intern transport naar
de magazijnen vervoerd.
1

Groupage: het combineren van goederen, die zijn ontvangen op verschillende momenten en/of van verschillende
verzendpunten en/of met verschillende bestemmingen tot doelmatige verzendeenheden .

5

Zendingen, die de VC zelf niet naar de geadresseerde vervoert, worden aan exteme
vervoerders meegegeven, ongesorteerd of op regio gesorteerd.
De overige zendingen worden door de VC vervoerd .
Met de ritgegevens ("welke klant is welke stop in welke route") kan Groupage de eigen
vrachtwagens beladen.

Extern

---ti~

Extern

Groupagel_ _ _:

DC

DC

i

Extern

Vervoer

--1----•

Figuur 1.3 Globale weergave van de goederenstroom. van de vervoerscentrale

Vervoer van de colli, pallets en/of rolcontainers
De volgende dag worden de gesorteerde zendingen, die door Groupage in de vrachtwagens
zijn geladen, door de chauffeurs bij de geadresseerden afgeleverd. Ook neemt de chauffeur
van de boekhandelaren, de uitgevers en de overige stops zendingen mee naar Centraal
Boekhuis B.V.. De begeleidende vrachtbrieven voor de heenzendingen geven de chauffeur
de vervoersopdracht aan. Eventuele extra vervoersopdrachten worden door de Planning
doorgegeven.

1.5 Vervoer
De afdeling Vervoer van de vervoerscentrale heeft Neder1and in een aantal
verzorgingsgebieden verdeeld. Deze gebieden worden gekenmerkt door een verzameling
vaste afgifte- en ophaalpunten 1, ook wel aangeduid met de term "route". Daamaast
onderscheidt de afdeling Vervoer een "route, gekoppeld aan een dag van de week" en een

"rif:
•

Een route, gekoppeld aan een dag van de week: de vaste afgifte- en ophaalpunten, die in
hetzelfde verzorgingsgebied liggen, zijn per aansluitdag op volgorde geplaatsl Hiermee
zijn de vaste routes per dag van de week samengesteld.
• Een rit is een "route, gekoppeld aan een dag van de week" aangevuld met "toegevoegde
s~~~.

.

1

Deze vaste afgifte- en ophaalpunten zijn bij "aangesloten klanten" en/of "route klanten" . Zie bijlage 1.2 voor uitleg
over de klantencategorieen, waar de VC onderscheid in maakt.
2
Toegevoegde stops verschillen per dag in aantal (tussen de 100 en 150 stops) en adressen. Deze stops worden
per dag aan de ritten toegevoegd.
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De vervoerscentrale heeft voor het uitvoeren van haar transport-activiteiten 1 de beschikking
over een eigen wagenpark, dat bestaat uit:
• 34 vrachtwagens (ook wel "bakwagens" genoemd);
• 3 trailers;
• 1 city-trailer (speciaal naar de eisen van de stad Utrecht ontworpen);
• 1 bestelbusje (waar voomamelijk de Technische Dienst van Centraal Boekhuis B.V.
gebruik van maakt).
Het vervoer en doen vervoeren van goederen van en naar het adres van de klanten van de
VC vindt plaats via eigen of extern vervoer. In dit onderzoek zal de nadruk liggen op de
lijndienst- en extra ritten van eigen vervoer.
Centraal Boekhuis B.V. zet dagelijks drie planners in. De werktijden van de planners zijn als
volgt:
• planner 1: 05:00 - 13:15 uur,
• planner 2: 10:45 - 19:00 uur en
• planner 3: 15:00 - 19:00 uur.
Een rit wordt in een bepaalde volgorde afgelegd. Deze volgorde wordt aangestuurd door de
vrachtbrieven, die Groupage de vorige dag voor de chauffeurs heeft geproduceerd en
klaargelegd, eventueel aangevuld door opdrachtbriefjes, afkomstig van de planner. De
vrachtbrief geeft het ritvolgordenummer2 van de klant weer, het adres en het aantal
zendingen met per zending het gewicht. De geadresseerde tekent deze vrachtbrief niet3,
maar ontvangt hem wel bij de zending, ter controle van de zending en de nog te ontvangen
·
nota.
Per jaar wordt door de eigen en eventueel ingehuurde wagens van de vervoerscentrale
ongeveer 2,5 miljoen kilometer gereden.
Dagelijks worden er gemiddeld 620 pallets en/of rolcontainers naar klanten vervoerd en 420
pallets en/of rolcontainers opgehaald en naar Culemborg meegenomen. Deze pallets en/of
rolcontainers kunnen beladen zijn met pakken bestemd voor een adres (''een-geadresseerde
pallets en/of rolcontainers") of voor meerdere adressen ("bonte pallets en/of rolcontainers").
In hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op de route- en ritplanningsactiviteiten van de
planners.

1

In bijlage 1.3 staan de routes vermeld , die de VC onderscheidt, waarbij is aangegeven hoe het wagenpark over
deze routes wordt verdeeld .
2
Het ritvolgordenummer geeft aan "als hoeveelste stop" de klant in de rit is geplaatst.
3
Voor de levering van de kantoorartikelen wordt de vrachtbrief wel getekend.
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2. DE DYNAMISCHE MARKT
2.1 lnleiding
In dit hoofdstuk zullen de branche- en bedrijfsontwikkelingen van Centraal 8oekhuis B.V.
worden besproken.
8ij de branche-ontwikkelingen kan onderscheid worden gemaakt tussen de ontwikkelingen op
de boeken- en op de vervoer(der)s-markt.

2.2 Logistieke dienstverlening van Centraal Boekhuis B.V.
Zowel de producenten als de handelsbedrijven beschouwen de fysieke distributie veelal niet
als core-business en nemen het uitbesteden ervan als een seri~us altematief onder de loep.
8ij uitbesteden is het de fysieke dienstvertener, die zorg draagt voor het toevoegen van
waarde aan een produkt. De toegevoegde waarde kan verkregen worden door het verrichten
2
van fysieke handelingen1, maar ook door het vervullen van de informatiefunctie .
Centraal 8oekhuis 8.V. is een logistiek dienstvertener, die zich heeft gespecialiseerd in de
fysieke distributie van boeken en logistiek-verwante artikelen. De klanten van Centraal
Boekhuis B.V. -voomamelijk uitgevers, boekhandelaren en kantoorteveranciers- kunnen van
elm of meerdere diensten van Centraal Boekhuis 8.V. gebruik maken. In figuur 2.1 staat
schematisch weergegeven welke fysieke handelingen voor welke klanten momenteel worden
verricht door Centraal 8oekhuis B.V..

Uitgever

Kantoorleverancier

; rossier/
articulier

.
transport van
goederen

v

Kantoorvakandelaar e.d.

opslag van
goederen

Figuur 2.1 Centraal Boekhuis B.V. is logistiek dienstverlener

1
2

Voorbeelden van fysieke functies: goederenontvangst, goederenopslag, order picking, transport.
Voorbeelden van informatiefuncties: kwaliteitscontrole, order entry, voorraadbeheer, facturering .
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2.3 De ontwikkelingen op de boekenmarkt
Op dit moment zit er geen groei meer in de boekenmarkt in Nederland. In de komende vier
jaar houdt Centraal Boekhuis B.V. zelfs rekening met een dalende vraag naar boeken. Als
oorzaak kunnen de volgende punten aangegeven worden:
• de langzame klim uit de economische recessie in Nederland;
• budgetbeperkingen voor de instutitionele kopers (overheden, bibliotheken en
universiteiten), die voortkomen uit
O bezuiniglngsoverwegingen;
O dalende aantal gebruikers (minder leerlingen, minder studenten);
1
• het feit dat het boekenvak zich in de tertiaire bestedingssfeer beweegt, waar tevens
leenverkeer ervoor zorgt, dat gebruikers kunnen blijven lezen zonder te kopen.
Naast een dalende vraag naar boeken in Nederland, doen zich op de boekenmarkt andere
belangrijke ontwikkelingen voor, die van invloed (zullen) zijn op de activiteiten van Centraal
Boekhuis B.V.:
• De boekenbranche zoekt in de nieuwe media (CD-i, CD-ROM en koopvideo's) de
mogelijkheid om de tanencJe afzetten in het algemeen-boek te compenseren. lndien de
boekhandel in staat zal blijken in de nieuwe media inderdaad een sleutelrol te gaan spelen
en Centraal Boekhuis B.V. in staat is om voor deze groeiende markt de logistieke
dienstvertener te worden, dan zal de groeiende markt zeker leiden tot extra voorzieningen
die een goede dienstverlening mogelijk maken. Om echter niet geheel afhankelijk te zijn
van deze ontwikkelingen zal Centraal Boekhuis .B.V. naast de boekenbranche meer
logistiek-verwante branches gaan bedienen, zeals reeds (beperkt) de
kantoorartikelenbranche wordt bediend.
• Uitgevers (centraal-depot-uitgevers) gaan steeds meer samenwerken wat betreft de
opslag. Voorraden worden op centrale punten gelegd. De magazijnen liggen veelal in
buitengebieden (industrieterreinen) in plaats van -zoals met de aparte magazijnen het
geval was- in binnensteden. Voor de VC betekent dit dat voor het ophalen van evenveel
goederen minder stops gemaakt hoeven te worden en dat de bereikbaarheid van de
ophaaladressen beter is of wordt
• De uitgevers lijken een partner voor alle vervoer te zoeken.
Op dit moment vervoert de VC voor uitgevers alleen de goederen, die bestemd zijn voor bij
de VC aangesloten klanten. De overige geadresseerden worden door de uitgever aan de
PTI, van Gend & Loos, etc. aangeboden. De VC streeft emaar de partner van de
uitgevers te worden voor alle vervoer. In dat geval zal het vervoersvolume en het aantal
extra stops (stops bij niet-vaste klanten) toeriemen.

2.4 De ontwikkelingen op de vervoer(der)smarkt
Ook op de vervoer( der)smarkt doen zich belangrijke ontwikkelingen voor, waar de
vervoerscentrale veel mee te maken heeft en/of krijgt:
• De prijzen op de vervoerdersmarkt staan al enige tijd sterk onder druk. Vlak voor de
economische recessie in Nederland (in 1993) hebben er in de branche forse investeringen
plaatsgevonden, waarbij de totale capaciteit bij de vervoerders is toegenomen .
1

tertiaire bestedingssfeer: besteding met een zeker luxe karakter, in de tertiaire sector waartoe "handel en alle
dienstverlening met winstoogmerk door particuliere ondememingen" wordt gerekend.
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Ondanks de (langzame) opleving van de economie is er nog steeds sprake van een
overcapaciteit op de vervoerdersmarkt. Gecombineerd met een achterblijvende
marktontwikkeling heeft dit geleid tot een (te) sterke concurrentie onder de vervoerders.
Centraal Boekhuis B.V. ervaart deze "prijzenslag" voomamelijk bij het bulkvervoer van
een uitgever of binder naar het centraal depot van Centraal Boekhuis 8. V .. Steeds meer
uitgevers en binders lijken dit vervoer aan exteme vervoerders uit te besteden.
Ook rechtstreeks vervoer van grote partijen van uitgever naar boekhandelaar wordt veelal
buiten Centraal Boekhuis B.V. om verricht.
Steeds meer steden en dorpen vormen een eigen beleid voor vrachtverkeer rond en in
hun "binnenstad". Vanaf het middaguur -soms zelfs veel eerder- zijn veel binnensteden
voor vrachtverkeer gesloten.
Voor sommige vervoerders worden uitzonderingen gemaakt; deze krijgen
"stadsdistributie-rechten". ledere gemeente heeft eigen richtlijnen voor toekenning van
"stadsdistributie-rechten".
In welke gebieden Centraal Boekhuis B.V. wel "stadsdistributie-rechten" zal krijgen en
waar niet, is op dit moment nog de grote vraag.
De groei van het wegvervoer zal niet meer opgevangen kunnen worden door de groei van
de infrastructuur van de wegen. Wegen slibben dicht, waardoor er tijdens het transport
veelal sprake is van oponthoud.
Gevolg hiervan is, dat chauffeurs minder tijd aan de daadwerkelijke bezorg- en
ophaalactiviteiten kunnen besteden: minder stops per rit in gelijke werktijd.

2.5 De ontwikkelingen binnen Centraal

Boe~huis

B.V.

Vanaf medio 1992 is er binnen Centraal Boekhuis B.V. een project lopende -CB-2000- dat de
overgang realiseert van bestaande software-systemen in een mainframe-omgeving naar
nieuwe systemen op een ander platform. Hiervoor is een nieuwe informatie architectuur
opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de mogelijke toekomstige activiteiten van
Centraal Boekhuis B.V..
In bovengenoemd kader dienen de bedrijfsprocessen van het bedrijfsgebied "vervoeren" met
de bijbehorende gegevensstructuren te worden geanalyseerd.
Hiervoor is binnen CB-2000 een project opgestart, dat als doel heeft een bedrijfsmodel van
het bedrijfsgebied "vervoeren" op te leveren. Daar waar mogelijk dient de efficiency en
effectiviteit te worden verbeterd.

Elm jaar voor de start van het project CB-2000 is er in de vervoerscentrale een project
gestart, dat betrekking had op groupage.
Omdat de toenmalige groupage-machine een te geringe capaciteit had, veel ruimte ,in beslag
nam en veel handmatig schrijf- en registratiewel'k met zich meebracht, werd gezocht naar een
nieuw systeem.
Gekozen is voor het Crisplan tilt-tray systeem, dat begin 1993 in de vervoerscentrale is
geplaatst en ingevoerd. Verscheidene aanpassingen en efficiency-maatregelen op het
systeem warden uitgevoerd en in september 1994 vond het sorteersysteem zijn huidige vorm.
Bij het opstellen van het bedrijfsmodel van het bedrijfsgebied "vervoeren" wordt dit
sorteersysteem met de huidige mogelijkheden en beperkingen als gegeven beschouwd.
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3. PROBLEEMSTELLING EN OPDRACHTFORMULERING
3.1 lnleiding
In dit hoofdstuk zal tot de opdrachtformulering van dit onderzoek worden gekomen. Tevens
zal de onderzoeksaanpak worden beschreven. Voor de onderzoeksfase met betrekking tot
het analyseren van de oplossingen zal later in het onderzoek (in hoofdstuk 7) de aanpak
gedetailleerd worden.

3.2 Aanleiding tot de opdracht
Er zijn binnen de vervoerscentrale van Centraal 8oekhuis B.V. geen directe problemen die
aanleiding geven voor deze afstudeeropdracht.
Dit onderzoek moet geplaatst worden in het kader van een aantal branche- en
bedrijfsontwikkelingen. Deze zijn in hoofdstuk 2 besproken.
Centraal Boekhuis 8.V. verwacht de komende planperiode een groei van de vervoersactiviteiten, door:
• meer transport uit te voeren voor de uitgevers en
• logistieke diensten te gaan verlenen aan producenten en/of handelsbedrijven van
logistiek-verwante artikelen.
Deze groei zal ook bij de route- en ritplanning merkbaar zijn.

3.3 Opdrachtformulering
Centraal 8oekhuis 8.V. stelde de vraag: "Is de huidige route-en ritp/anning-gelet op de te
vetWachten groei- te verbeteren?".
De concrete doelstellingen van het afstudeerproject zijn na een vooronderzoek als volgt
gefonnuleerd:

Het minder afhankelijk willen zijn van de kennis en de ervaring van de planners staat in relatie
met de te verwachten groei van de vervoersactiviteiten. Hoe meer ritten er dagelijks gereden
worden en hoe meer toegevoegde stops er in een rit zitten, hoe moeilijker het voor de
Planning wordt om met alle specifieke klant- en opdrachtgegevens rekening te houden.
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Uit de doelstellingen is de volgende opdrachtformulering afgeleid:

3.4 Onderzoeksaanpak
1. Kennismaken met Centraal Boekhuis B.V..
lnzoomen op de afdeling Vervoer van de ver\loerscentrale.
2. In kaart brengen van de huidige werkwijze van de route- en ritplanning.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het clusteringsmodel van NEVEM.
3. Een beeld vormen van de "ideale" route- en ritplanning en aangeven waar deze afwijkt
van de huidige werkwijze bij Centraal Boekhuis B.V ..
4. Vaststellen welke verschillen, die in stap drie worden geconstateerd, door strategische
keuzes van Centraal Boekhuis B.V. worden veroorzaakt (= "projectbeperkingen").
5. Het overbruggen van de overige verschillen (realiseerbaar op niet al te lange termijn) is
uitgangspunt van het afstudeerproject. Deze verschillen zullen worden gecategoriseerd
naar de onderzoeksdelen van de opdracht om een aanpak van het vervolg van het
onderzoek op te stellen. In het vervolg van het onderzoek zullen oplossingen worden
aangedragen, die vervolgens naar realiseerbaarheid zullen worden getoetst.
Tenslotte zal een conclusie worden getrokken over de wijze waarop binnen de beperkingen
de route- en ritplanning kan worden verbeterd.
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4. DE HUIDIGE ROUTE- EN RITPLANNING
4.1 lnleiding
Ongeacht de complexiteit van het route- en
ritplanningsvraagstuk moeten altijd de
volgende grootheden worden gedefinieerd:
• adressen,
• produkten,
• trekker/oplegger combinatie (= wagen),
• chauffeuren
• netwerk.
Deze grootheden zijn in figuur 4.1 in een
clusteringsmodel verwerkt (door NEVEM).
De lijnen tussen de grootheden stellen de
relaties voor. Elke grootheid op zich heeft
bepaalde karakteristieken. Met de
karakteristieken en relaties moet tijdens de
Figuur 4.1 Clusteringsmodel (bron: NEVEM, 1985) planning rekening worden gehouden.

'--~~~~~~~~~~~~~~--'

In dit hoofdstuk worden de route- en ritplanningsactiviteiten van Centraal Boekhuis B.V.
zoveel mogelijk in chronologische volgorde beschreven. Hierbij komen verschillende
formulieren ter sprake. In bijlage 4.1 is van elk besproken fonnulier een exemplaar als
voorbeeld opgenomen.
In tabel 4.1 van paragraaf 4.5 zullen de punten, die een belangrijke rol spelen in de
beslissingen rond route- en ritplanning worden opgedeeld naar de betreffende grootheid of
relatie uit het clusteringsmodel van figuur 4.1 .

4.2 Routeplanning

4.2.1 Verzorgingsgebieden (= route)
De Planning van Centraal Boekhuis B.V. werkt met vaste verzorgingsgebieden binnen
Neder1and.
Het vervoer naar sommige verzorgingsgebieden heeft Centraal Boekhuis B.V. aan exteme
vervoerders uitbesteed.
Van de vaste klanten van de overige verzorgingsgebieden beslist de Planner of het adres
voor Centraal Boekhuis B.V. bereikbaar is. Het vervoer naar de "moeilijk bereikbare adressen"
wordt uitbesteed.
Analyses rond het zelf doen of uitbesteden van het vervoer naar een verzorgingsgebied
worden gestart als er onvrede is over de eerder gemaakte keuze. Hierbij kan ook de keuze
van de exteme vervoerder ter discussie staan.
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Voor deze analyses worden de bezorgactiviteiten (o.a. het aantal en het gewicht van de colli
per geadresseerde) uit de dagelijks geregistreerde gegevens herleid. Dit vergt redelijk veel
zoekwerk. De ophaalactiviteiten zijn slechts gedeeltelijk geregistreerd, zodat ze maar voor
een klein deel zijn vast te stellen.
De indeling van Nederland staat ter discussie als er (geleidelijk of plotseling) een structurele
wijziging heeft plaatsgevonden in het vervoersaanbod of als het vervoer naar een
verzorgingsgebied weer in eigen hand wordt genomen.
Bij de herindeling gebruikt de Planning het dagelijkse aantal vaste stops als richtlijn. Dit aantal
1
wordt zoveel mogelijk tussen de 25 en de 30 gehouden , waarbij de planner rekening houdt
met het door hem verwachte vervoersaanbod per stop.
De herindeling gaat regelmatig gepaard met het voeren van over1eg met de klanten over het
wijzigen van de aansluitdagen. Sommige aansluitdagen zijn namelijk populairder dan andere,
waardoor een route op die populaire dagen uit meer dan 30 vaste stops kan bestaan.

4.2.2 Route, gekoppeld aan een dag van de week
De vaste klanten van de vervoerscentrale, die in hetzelfde verzorgingsgebied liggen, worden
per aansluitdag in een vaste volgorde geplaatst.
Bij het vaststellen van de routevolgorde houdt de Planning rekening met:
• de eisen en wensen van de klanten, voomamelijk de tijdsafspraken,
• de openingstijden van de klanten (voor zover bekend) en
• de regelgeving van de overheid en de gemeeriten (de promenadetijden en de eventueel
verkregen stadsdistributierechten).
De klanten, die voomamelijk zendingen aan Centraal Boekhuis B.V. meegeven, worden
· zoveel mogelijk aan het einde van de route gepland.
Als de vaste klanten in een route niet op volgorde kunnen warden geplaatst, kan de Planning
kiezen voor een herindeling van de verzorgingsgebieden. Ook kan contact worden gezocht
met de klant om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
In het klantenbestand van de vervoerscentrale, "vervoersadressenbestand", warden aan de
algemene klantengegevens (zeals het klantnummer en NAw2) de vaste aansluitdagen
toegevoegd.
Per aansluitdag wordt voor de klant de gekozen route- en het bijbehordende volgnummer3
aangegeven.
Het komt voor, dat verschillende klanten op hetzelfde adres bij de vervoerscentrale zijn
aangesloten. Deze zijn los van elkaar in de lijst van vaste klanten opgenomen.

1

Met dit aantal stops wordt in het algemeen de capaciteit van de wagen goed benut, terwijl wordt voldaan aan het
rijtijdenbesluit
2
"NAW- staat voor "Naam, adres en woonplaats".
3
Het volgnummer wordt toegewezen op basis van "de hoeveelste stop in de route" de klant is.
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4.3 Ritplanning
Op uitvoerend niveau onderscheidt Centraal Boekhuis B.V. vier activiteiten voor het
samenstellen van de dagelijkse ritten:
• lncidenteel de aansluitdag van een vaste klant wijzigen.
• Extra stops aan de vaste routes toevoegen.
• Overflow over de ritten verdelen.
• Extra transportopdrachten tijdens het vervoer over de ritten verdelen.
In figuur 4.2 zijn deze vier activiteiten verwerkt. In deze paragraaf worden ze beschreven.
Parallel aan het plannen van de ritten loopt het indelen van het wagenpark en de chauffeurs.
Dit gebeurt in twee stappen: het opstellen van de weekplanning, gevolgd door het opstellen
van het dagplan.
·
weekplanning
ledere week maakt de planner de weekplanning. Deze planning geeft voor een hele week
1
voor iedere dag aan op welke route welke chauffeur(s) gepland is (zijn) .
Bij het maken hiervan moet de planner met de volgende punten rekening houden:
2
• Elke chauffeur heeft een aantal lijndiensten (tussen de 8 en de 10), die hij kent • Hij
kent de weg in het gebied, maar ook bij de klant zelf. Deze kennis dient te worden
onderhouden.
• De chauffeurs hebben preferenties ten aanzien van vrije dagen, vroeg thuis zijn,
doktersbezoek, en dergelijke.
• Het rijtijdenbesluit stelt aan de werkweek van een chauffeur een maximum van 54 uur
(en 12 uur per dag).
• Niet elke chauffeur kan elk type auto (grote of kleine bakwagen, trailer of city-trailer)
rijden.
De weekplanning informeert de chauffeur over zijn (waarschijnlijke) activiteiten voor de
komende week.
dagplan
ledere ochtend stelt de planner het dagplan voor de volgende werkdag op. Als basis voor
3
het dagplan staat de weekplanning • Naast het toewijzen van de chauffeur aan een route
voor de betreffende dag, kent de planner aan de route ook een auto en een vertrektijd
toe. De technische dienst heeft de planner tijdig op de hoogte gebracht van gepland
onderhoud aan de wagens.
Bijna elke chauffeur heeft een vaste auto. Met deze relatie wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden bij het toekennen van een auto aan een •route-chauffeur'-combinatie. Het komt
echter voor, dat de vaste auto van een chauffeur niet in de route van de betreffende dag
"past":
• incidenteel: Als er van of voor bepaalde klanten een groot vervoersaanbod wordt
verwacht, zal de planner een grote auto langs deze klanten sturen.
• structureel: Er zijn adressen en gebieden waar niet met elke wagen naar toe kan of
mag worden gereden. Zo is er in Amsterdam Centrum alleen met de kleinste auto
verantwoord te rijden en stelt Utrecht Centrum technische eisen aan de auto's die er
rijden. De planner is hiervan op de hoogte.
1

Pas in het dagplan worden aan de ritten wagens en vertrektijden toegekend.
Dit is op een soort "planbord" in de kantoorruimte van de Planning terug te vinden.
3
In de praktijk wordt er bijna dagelijks van de weekplanning afgeweken, bijvoorbeeld als gevolg van een niet
geplande "niet beschikbaar"-melding (van een chauffeur of een auto).
2
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Op het dagplan kan de chauffeur aflezen bij welke poort (= laaddock) hij de auto weg moet
zetten. Tevens brengt het dagplan de chauffeurs op de hoogte van de te rijden route voor
"morgen" en de vertrektijd.

4.3.1 lncidenteel de aansluitdag van een vaste klant wijzigen
Het komt voor dat een vaste klant eenmalig zijn aansluitdag wil wijzigen. Een voorbeeld
hiervan is het indienen van een verzoek voor een extra aansluitdag in de week van pasen,
omdat de vaste aansluitdag in de week op tweede paasdag valt.
Deze wensen komen bij de Planning binnen, enkele dagen v66r de dag waarop de wens
betrekking heeft. De planner gaat na in hoeverre het voor Centraal Boekhuis B.V. mogelijk en
rendabel is om de wens te honoreren1. Hierbijzijn de vaste routes van de betreffende dag(en) uitgangspunt.
Wanneer de planner de wens inwilligt, zal hij de wijziging in de betreffende route (gekoppeld
aan een datum) aan Groupage doorgeven. De wijziging wordt niet in het ritplanningspakket
Trace verwerkt.

4.3.2 Extra stops aan de vaste routes toevoegen
Er kunnen twee soorten vervoerscentrale-relaties eenmalig aan een route (van eigen of
extern vervoer) worden toegevoegd:
.
• afnemers van kantoorleveranciers, die geen vaste aansluitdag hebben en
• niet aangesloten geadresseerden, die aan een route worden toegevoegd als het vervoer
naar deze klanten rendabel is (anders worden de zendingen geweigerd).
De transportopdrachten naar de bovengenoemde klanten komen bij de Planning binnen. De
planner zal het laad-/losadres aan een route van eigen vervoer toevoegen, als hij meent dat
dit rendabel is. Afhankelijk van de met de opdrachtgever gemaakte afspraken kan de stop
ook in een route van een van de volgende dagen worden toegevoegd.
lnteractief met het ritplanningspakket Trace bepaalt de planner de plaats van toevoeging voor
de stop.
Trace optimaliseert op basis van minimalisatie van de chauffeurs- en autokosten. Hierbij wordt
uitgegaan van een vast tarief voor een chauffeur (per uur) en een vast tarief voor een auto
(per kilometer). Daamaast onderscheidt Trace verschillende wegtypen met vershil in
snelheden en houdt rekening met een verblijftijd van 8 minuten per stop.
Het advies van Trace wordt grafisch weergegeven op het beeldscherm. Bij twijfel raadpleegt
de planner wegenkaarten of het stratenboek.
Wanneer alle extra stops zijn toegevoegd aan de routes, zijn de ritten voor de volgende dag
gepland.
Alie toegevoegde stops met de plaats in de rit ("na welke vaste stop•) worden aan Groupage
doorgegeven.

1

De wens voor het eenmalig overslaan van een aansluitdag wordt (natuurlijk) direct gehonoreerd.
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4.3.3 Overflow over de ritten verdelen
Groupage laadt de colli in rolcontainers. Tussen 20:00 en 24:00 uur laadt Groupage de auto's
in. Hierbij geeft het dagplan aan welke vrachtwagen op welke rit is ingezet.
Het komt (dagelijks) voor dat het vervoersaanbod van een of meerdere ritten te groot is voor
de geplande capaciteit.
De planner vindt de volgende dag om 5:00 uur 's morgens de door Groupage ingevulde
"uitgaande lijst". Hierop is aangegeven hoeveel pallets en/of rolcontainers er per rit in een
auto zijn geladen en hoeveel overflow er per rit is. De overflow staat dan nog steeds op het
"laadstation•.
De planner zorgt ervoor dat de overflow toch de betreffende dag wordt vervoerd. Hiervoor
beschikt hij over de volgende mogelijkheden On volgorde van meest gekozen):
• bepaalde zendingen in andere ritten indelen en/of
• extra ritten inzetten en in deze ritten bepaalde zendingen indelen en/of
1
• geplande capaciteit (auto's) anders aan de ritten toewijzen •
Welke overflow-stops aan welke ritten zijn toegevoegd, .wordt in de extra-ritten agenda
genoteerd.
'
Nu kunnen de chauffeurs de ritten gaan rijden. De meegekregen vrachtbrieven geven de rit
en de geplande volgorde aan.
De chauffeur neemt de rijkaart mee op de ril Deze kaart is door de planner gemaakt op basis
van het dagplan. Op de rijkaart staat het routenummer, de naam van de chauffeur, het
autonummer, de vertrektijd en bepaalde route-informatie en/of mededelingen.
De chauffeur noteert op deze kaart zijn pauzetijden, de eindtijd van de rit, de kilometerstand
bij vertrek en bij aankomst Ook noteert hij op de rijkaart de zendingen, die hij niet heeft
kunnen afleveren en vermeldt hij hierbij de reden.

4.3.4 Extra transportopdrachten tijdens vervoer over de ritten verdelen
Gedurende de dag kan de Planning transportopdrachten binnen krijgen, die diezelfde dag
uitgevoerd moeten worden. Het kunnen onverwachte opdrachten zijn, maar bij Centraal
Boekhuis B.V. zijn dit voomamelijk ophaalopdrachten bij klanten, die reeds in een rit zijn
2
geplaatst Het vervoersaanbod is, bij ongeveer 9 afzenders , bijna dagelijks groter dan in de
lijndienstwagen mee kan. Het ophalen van de zendingen plant de planner op basis van een
door de afzender gegeven sChatting van het vervoersaanbod.
Dagelijks bellen gemiddeld 22 chauffeurs op het einde van hun rit naar de Planning (op basis
van ~een door de Planning meegegeven "belopdracht"). De planner krijgt per chauffeur
doorgegeven hoeveel vrije ruimte de auto heeft voor extra transportopdrachten. De Planning
schat dat ongeveer 75% van de chauffeurs met een belopdracht, bij contact met de Planning,
een transportopdracht krijgt toegewezen.
De toebedeling van deze extra transportopdrachten worden per rit in de extra-ritten agenda
·
genoteerd.

1

Dit verwisselen van auto's komt sporadisch voor.
Deze afzenders zijn gesitueerd in Almere, Nijkerk, Putten, Den Bosch, Vianen en Houten. Het vervoersaanbod
kan varieren van 5 tot 90 pallets en/of rolcontainrs per stop.

2
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Het komt voor, dat een chauffeur een extra ophaalopdracht van de Planning krijgt, terwijl bij
het laadadres geen op te halen zendingen meer zijn als de chauffeur daar aankomt.. Alie op
te halen zendingen zijn dan al door andere CB-chauffeurs meegenomen. Dit kan wanneer de
Planning op een groter aantal op te halen pallets en/of rolcontainers heeft gerekend, dan er in
werkelijkheid waren. De Planning werkt met een schatting, omdat de "ophaal-klanten· niet of
moeilijk kunnen aangeven hoeveel zij aan het einde van de dag aan Centraal Boekhuis B.V.
zullen meegeven. In het met de klant afgesloten contract staat aangegeven dat alle produktie
van de klant wordt opgehaald. De Planning gaat daarom voor de ophaalhoeveelheid per klant
uit van de hoogste schatting.
Het kan ook voorkomen dat er, wanneer een chauffeur bij het extra ophaaladres aankomt,
nog geen zendingen klaar liggen om mee te nemen, omdat de klant hier nog mee bezig is. De
chauffeur zal dan in de meeste gevallen op de produktie wachten.
Als zich problemen voordoen met de ze!'ldingen, bij pech onderweg en dergelijke zoekt de
·chauffeur, als hij dit noodzakelijk acht, contact met de planner (indien mogelijk).
Als de planner de chauffeur wil spreken, lokaliseert hij de chauffeur aan de hand van een
inschatting van de "tijdsbesteding9 van de rit.
Ook de klant kan problemen ervaren met betrekking tot de levering. De chauffeur laat bij een
zending-grootte van elm of meer pallets en/of rolcontainers het tellen van het aantal
zendingen veelal achterwege. De klant kan manco's of verkeerd geleverde zendingen
constateren, waama hij/zij met de Planning contact opneemt.
De chauffeur zal het verkeerd bezorgde pak ophalen, als de planner hem kan bereiken terwijl
hij nog in de buurt van de betreffende klant is.
De "manco's" kunnen in de wagen van de chauffeur liggen. Als de chauffeur dit ontdekt
wanneer hij nog in de buurt van de betreffende klant is, zal hij terugrijden.

4.4 Registratie en beoordeling achteraf
De door de klanten gemelde en de door de chauffeurs op de vrachtbrieven genoteerde fouten
in de levering worden opgenomen in de "klachtenregistratie".
Het gros van de klachten wordt opgelost, door het naleveren van een pak (die nog bij
Groupage of in een andere auto lag) of doordat de klant de klacht intrekt (omdat het
"vertoren" pak wel geleverd bleek te zijn).
De chauffeurs vullen bij terugkeer in Culemborg de "inkomende lijsr in. Deze lijst is door de
Planning voorbewerkt per routenummer is de chauffeur en het autonummer vermeld. De
chauffeur noteert achter zijn naam het aantal naar Culemborg meegenomen beladen pallets
en/of rolcontainers en de tijd van aankomst.
Het aantal teruggenomen beladen pallets en/of rolcontainers wordt gebruikt bij de berekenihg
van de gemiddelde inkomende belading per lijndienst per maand.
Aan de hand van de "uitgaande lijsten" wordt de gemiddelde uitgaande belading per lijndienst
per maand berekend.
Voor de lijndiensten wordt tevens vastgesteld hoe groot de totale kosten van de auto's en de
totale kosten van de chauffeurs waren.
De chauffeurs kunnen met elkaar vergeleken worden, als zij dezelfde lijndienst rijden op
dezelfde dag van de week.
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De prestaties van de chauffeurs kunnen echter pas worden beoordeeld als de Planning alle
gegevens over de gereden ritten in bechouwing heeft genomen. Hiervoor bekijkt de planner
de werktijd, het totaal aantal stops, het aantal extra transportopdrachten, de belading en de
eventueel op de rijkaart genoteerde verkeersproblemen.
Deze beoordeling gebeurt steekproefsgewijs.
Aan het schadevrij rijden heeft Centraal Boekhuis B.V. een beloning gekoppeld.
De.chauffeurs wijken regelmatig af van de door de Planning meegegeven ritvolgorde. Zij
wijken af als een verkeerssituatie is gewijzigd of als zij een andere ritvolgorde prefereren.
Deze afwijking van de ritvolgorde wordt tang niet altijd aan de Planning gemeld. De gemelde
wijzigingen kunnen leiden tot een door de Planning aangepaste vaste route, tot het continu
corrigeren van de door Trace gegenereerde ritvolgorde of tot het aanpassen van Trace.

4.5 De route- en ritplanning naar karakteristieken ingedeeld
Grootheid of relatie
Adres

Produkt
Wagen

Chauffeur

Netwerk

Adres - Produkt

Karakteristieken van de huidige route- en ritolannina
• Vaste klanten warden in een route gepland op basis van:
O hun aansluitdagen,
0 hun NAW,
O de openingstijden (voor zover bij de Planning bekend) en
O de niet-geregistreerde tijdsafspraken (tijdstip of -interval van levering).
• Niet aangesloten stops warden in een rit gepland op basis van het laad-nosadres.
• Een klant is ontvanaer en/of. afzender.
• Per zendingseenheid warden bij Groupage het klantnummer en NAW van de
ontvanger, het gewicht en de categorie afzender gereaistreerd.
• De Planning weet tijdig de beschikbaarheid per autonummer.
• De groffe indeling van het wagenpark is gebaseerd op onderscheid tussen
bakwagen (groot en klein), trailer en city-trailer.
• Per maand warden de autokosten van de lijndiensten en van de extra-ritten
vastgesteld.
• De ritten worden gepland op basis van elm auto-kilometer tarief.
• De chauffeur geeft bij de Planning de preferenties aan met betrekking tot een
vrije dag, vroeg thuis zijn, en dergelijke.
• De werktijden van de chauffeur zijn te halen uit de •inkomende lijsr. Deze dienen
te voldoen aan het rijtijdenbesluit.
• Per maand worden de totale chauffeurskosten van de lijndiensten en van de
extra-ritten vastgesteld. ·
• De ritten warden gepland op basis van een chauffeur-uur tarief.
• De prestaties van de chauffeurs warden steekproefsgewijs beoordeeld door ze te
vergelijken met die van andere chauffeurs, waarbij de verschillen in de
werkzaamheden in beschouwing warden genomen.
• Het ritplanningspakket Trace en aanwezige stratenboeken en plattegronden
geven het wegennetwerk van Nederland weer.
• Bij het plannen van de ritten worden verschillende wegtypen met verschil in
snelheid onderscheiden.
• Bij het plannen van de routes en ritten houdt de planner rekening met d~
structurele (algemeen bekende) files.
• De bezorgopdrachten naar de klanten van de kantoorleveranciers warden bij de
Planning (per fax) ontvangen.
• Het plannen van routes en ritten gebeurt op basis van stops.

19

centraalOOboek huis

• Dagelijks is er overflow ("de geplande capaciteit voldoet nief) op een of
meerdere ritten.
• Er is een meerdaags "order"-bestand, omdat niet elke ontvangen opdracht de
volgende dag uitgevoerd moet warden.
• . Er kunnen meerdere klanten op een adres zendingen ontvangen of meegeven.
• Bij de grate afzenders wordt gepland op basis van een afgegeven schatting van
het vervoersaanbod.
• Sommige adressen noemt de planner "moeilijk bereikbaar voor Centraal
Boekhuis B.V: en vervoer naar deze adressen besteedt hij uit.
• Bij de planning wordt met een verblijftijd van 8 minuten per stop gerekend.
• De tijdens vervoer binnengekomen transportopdrachten, die op dezelfde dag
uitgevoerd moeten warden, beoordeelt de planner globaal.
• De klachten van de klanten over de leveringen warden geregistreerd en
voomameliik ooaelost door nalevering of doordat de klant de klacht intrekl
Adres - Wagen
• Er zijn adressen, waar niet elke waaen kan of maa komen.
Adres - Chauffeur
• De chauffeur kent bij de klanten van "zijn lijndiensten• de weg.
Adres - Netwerk
• Nederland is opgedeeld in een aantal verzorgingsgebieden (=routes).
• De vaste klanten in hetzelfde verzorgingsgebied zijn per aansluitdag in een vaste
volgorde voor vervoer geplaatst, waarbij de •ophaalklanten• op het einde van de
vaste route gepland zijn.
• Voor de plaatsbepaling wordt gebruik gemaakt van Trace en plattegronden.
• De promenadetijden van de steden en dorpen en de verkregen
stadsdistributierechten zijn bij de planner (algemeen) bekend.
• Het beoordelen van een incidentele wijziging van de aansluitdag van een vaste
klant baseert de planner op .een grove inschatting.
• De uiteindelijke rit in Trace is niet gelijk aan de rit, waarop Groupage sorteert.
• De planner schat de tijdsbesteding van een rit in, wanneer hij een chauffeur wil
spreken.
• Achteraf wordt de werkelijke tijd en gereden afstand per rit geregistreerd (op de
riikaart).
Produkt - Wagen
• De belading wordt per lijndienst per maand berekend in gemiddeld aantal
beladen pallets en/of rolcontainers voor de heenreis en het aantal voor de
terugreis (van de gegevens van de inkomende en uitgaande lijst).
Produkt - Chauffeur - {Elke chauffeur maa elk produkt vervoeren.}
Produkt - Netwerk
- {Elk soort produkt, dat Centraal Boekhuis B.V. vervoert mag over elk type weg}
Wagen - Chauffeur • Bijna elke chauffeur heeft een vaste auto.
• Niet elke chauffeur kan of maa elk type waaen riiden.
Wagen - Netwerk
• Steden <aebieden van Nederland) stellen eisen aan het type wagen dater rijdt.
Chauffeur - Netwerk • Een chauffeur kent tussen de 8 en de 1Overzorgingsgebieden.
• De planner schat op basis van zijn ervaring in waar de chauffeur zich bevindt (zie
oak "adres-netwerk·: tijasbesteding van een rit schatten).
• Afhankelijk van het verzorgingsgebied dat de chauffeur aandoet en de dag van
de week wordt een belopdracht meegegeven.
• Nadat de chauffeur de belopdracht heeft uitgevoerd, is de chauffeur voor de
planner niet meer bereikbaar.
• Op de rijkaart noteert de chauffeur de problemen, die hij op de rit tegenkwam.
• Alleen als het "echf noodzakelijk is zoeken de planner en de chauffeur bij
problemen contact met elkaar.
Tabel 4.1 Karakteristieken van de huidige route- en ritplanning, geordend naar een grootheid
of een relatie.
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5. DE IDEALE ROUTE- EN RITPLANNING
5.1 lnleiding
In dit hoofdstuk wordt een beeld van de "ideale" route- en ritplanning (voor Centraal Boekhuis
1
B.V.) geschetst. Omdat er geen routeplanning kan worden onderscheiden, zal er, in
tegenstelling tot in het vorige hoofdstuk, geen aparte paragraaf "routeplanning" zijn.
De ·idea1e· route- en ritplanning zal naast de huidige warden gelegd. De hier uit
voortvloeiende verschillen warden per grootheid of relatie (van het clusteringsmodel van
NEVEM) in label 5.1 vermeld.

5.2 Route- en ritplanning
In de ideale situatie wordt de planner bij het samenstellen van de ritten de mogelijkheid
geboden om aan de doelstelling ("minimalisatie van de vervoerskosten·) te kunnen voldoen.
Hiervoor dient de planner zo min mogelijk beperkt te zijn in het maken van
combinatiemogelijkheden van de planning.
Om deze vrijheid te creeren wordt er niet gewerkt met vaste verzorgings~ebieden en vaste
routevolgordes. Daarom kan in de ideale situatie niet over routeplanning worden gesproken.
In de ideale situatie worden alleen die klanten aangedaan, waarvoor een transportopdracht is
ontvangen (in tegenstelling tot het huidige vaste aansluitdag-systeem van Centraal Boekhuis
B.V.); de opdrachten die op dag X zijn ontvangen, warden op dag X+1 uitgevoerd.
Bij het optimaliseringsvraagstuk van de planner hebben drie factoren invloed op het resultaat:
1. de individuele transportopdracht (produkt en adres van het clusteringsmodel),
2. de omgeving (zoals de overheid en de exteme vervoerders, maar ook het netwerk),
3. de beschikbare capaciteit (wagen en chauffeur van het clusteringsmodel).
Hoe zichtbaarder deze factoren zijn, hoe bater en betrouwbaarder hat resultaat van het
optimaliseringsproces. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in inzicht in de factoren bij het
plannen van de ritten v66r en tijdens het vervoer.

5.2.1 V66r het vervoer
Transportopdrachten
Bij het plannen van de transportopdrachten in ritten baseert de planner zich onder andere op:
• of het een ophaal- of bezorgopdracht is,
• het laad-llosadres van de vaste en overige klanten,
• de geregistreerde openingstijden van en tijdsafspraken met de vaste klanten,
• het gewicht en het volume per zendingseenheid (pak, pallet, rolcontainer, e.d.).
De opdrachten dienen tijdig bij de Planning bekend te zijn, waarbij een verblijftijd-indicatie per
opdracht is aangegeven.
1
2

Routeplanning volgens de defintitie van Centraal Boekhuis B.V.; zie hoofdstuk 1 voor verschil tussen route en rit.
Zie voetnoot 1.
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Aan het laad-/losadres kan de planner herkennen of er meerdere opdrachten als een stop
gepland kunnen warden.
Omgeving
De planner beschikt over een voldoende gedetailleerde wegenkaart van Nederland, waarop
elk laad-/losadres zichtbaar is.
Bij het plannen houdt hij rekening met het verschil in snelheid per wegtype.
Andere geregistreerde (I) omgevingsfactoren waar hij zijn planning op baseert zijn:
• de (structurele) files,
• de bereikbaarheid van de laad-/losadressen per type wagen,
• de promenadetijden,
• de verkregen stadsdistributierechten en
• de eisen die steden aan wagens stellen.

Capaciteit
Bij het toewijzen van de capaciteiten (chauffeur en wagen) baseert de planner zich op:
• de afmetingen van de laadruimte per wagennummer,
• de preferenties van de chauffeurs met betrekking tot vrije dagen, vroeg thuis, e.d.,
• de reeds gereden uren in de week per chauffeur (in verband met het rijtijdenbesluit),
• de maximaal toegestane werkdag van de chauffeur en
• dat niet elke chauffeur elk type wagen (kleine of grote bakwagen, trailer of city-trailer) kan
of mag besturen.
Binnen bovengenoemde punten heeft de planner de vrijheid elke chauffeur aan elk
wagennummer (dus geen vaste chauffeur-wagen c;:ombinaties), maar ook aan elke rit toe te
wijzen (dus geen vaste chauffeur-gebied combinaties).
Bij het plannen van de ritten hanteert de planner een vast chauffeurs-tarief, een tarief per
grote bakwagen en een tarief per kleine bakwagen.
Doordat de planner vooraf over volume-informatie per opdracht en per wagen beschikt, komt
overflow in feite niet voor.
In de ideale situatie wordt geen enkele activiteit uitgevoerd, zonder beoordeeld te kunnen
worden. Dit oordeel volgt uit een vergelijking tussen de planning en de realisatie van de
activiteit
Bovengenoemd principe volgt uit het streven naar continue verbetering.
Gevolg is dater van elke activiteit vooraf inzicht behoort te zijn in de (verwachte) kwaliteit, tijd
en kosten. Door de gedetailleerde voorinformatie, waarop de planner zijn ritten samenstelt, is
dit mogelijk.
Hiermee beschikt de planner onder andere over inzicht vooraf over de tijdsbesteding van
elke rit.
De benodigde registraties achteraf worden in paragraaf 5.3 besproken.
Allereerst wordt het tijdens het vervoer benodigde inzicht in de drie factoren
(transportopdracht, omgeving en capaciteit) beschreven.

5.2.2 Tijdens het vervoer
Tranportopdrachten
Tijdens het vervoer kan de planner speciale transportopdrachten ontvangen, die dezelfde dag
uitgevoerd moeten worden. Op basis van de voorgecalculeerde tijdsbestedingen van de ritten
beoordeelt hij of de opdracht geaccepteerd kan worden. Van deze opdrachten wordt een net
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zo gedetailleerde infonnatie ontvangen als van de opdrachten, die v66r het vervoer zijn
ontvangen.
Omgeving
De chauffeur kan tijdens de rit op bepaalde problemen stuiten, zoals onverwachte files en
wegopbrekingen. De problemen kunnen ook op de zendingen betrekking hebben
(bijvoorbeeld manco's). De planner wordt hier direct van op de hoogte gebracht, waama hij
eventueel de ritten kan aanpassen. Tevens wordt de verwachte tijdsbesteding aangepast.
Wanneer de planner de chauffeur wil spreken, bijvoorbeeld om een extra transportopdracht
door te geven, dan kan dit.

Capaciteit
Om de "onverwachte• transportopdrachten te kunnen toewijzen aan de capaciteit, die reeds
op de weg is, is het van belang dat de planner de belading van elke wagen op elk tijdstip
weel Deze kan berekend worden aan de hand van de verwachte tijdsbesteding, de
transportopdracht per stop, de wagengegevens en de eventueel tegengekomen (en
gemeldel) problemen.

5.3 Registratie en beoordeling achteraf
Bij de ritplanning is er vanuit gegaan dat de ontvangen infonnatie per transportopdracht juist
was. Dit kan worden geverifieerd, intern bij Centraal Boekhuis B.V., door per zendingseenheid
het laad-llosadres van de ontvanger, het gewicht, het volume en het laad-llosadres van de
afzender vast te stellen.
·
Om de vervoersactiviteiten te kunnen beoordelen is naast een voorcalculatie een registratie
van de realisatie nodig. Hierbij moet gedacht worden aan registratie van:
• de gereden ritvolgorde, tijd en afstand,
• de tijdsbesteding en de kosten per opdracht,
1
• het aantal pallets en het aantal rolcontainers per rit op de heenreis ,
• de tegengekomen problemen en de gekozen oplossingen hiervan.
De geconstateerde verschillen worden met de chauffeurs doorgenomen. Dit kan leiden tot
maatregelen in de werkwijze van de chauffeur of de planner.
Er vindt, net als in de huidige situatie, een klachtenregistratie plaats.
Om een beeld te krijgen van de benutting van de capaciteit wordt per rit, voor de heen- maar
ook voor de terugreis, de beladingsgraad van de wagen berekend. Hierbij wordt rekening
gehouden met de maximaal toegestane laadhoogte (in plaats van de maximale- hoogte van
het laadruim). Naast deze benutting van het volume wordt de gereden tijd geregistreerd.
Het is ook belangrijk te weten welke extra kosten gemaakt zijn om aan de tijdsafspraken met
de klanten te kunnen voldoen. In een ideale situatie zijn de kosten te declareren.
Om de tarieven per chauffeur, per grote- en per kleine bakwagen te onderhouden worden
maandelijks de tarieven aan de hand van de geregistreerde totale chauffeur-, grote
bakwagen- en kleine bakwagenkosten, vastgesteld.
1

Door het vergelijken met de geplande hoeveelheid kan de activiteit van Groupage "het laden van de colli in pallets
en rolcontainers" worden beoordeeld.
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5.4 De ideale route- en ritplanning naar karakteristieken ingedeeld
In tabel 5.1 zijn de verschillen tussen de huidige en de "ideale" route- en ritplanning per
grootheid en relatie vet afgedrukt.
Grootheid of relatie
Ad res

Produkt

Wagen

Chauffeur

Netwerk

Adres - Produkt

Karakteristieken van de ideale route- en ritplanning
• Vaste klanten worden in een rit gepland op basis van:
O een transportopdracht,
O hun laad-llosadres,
O de geregistreerde openingstijden en
o de geregistreerde tijdsafspraken.
• Niet aangesloten klanten worden in een rit gepland op basis van het laadnosadres.
• Een klant is ontvanger en/of afzender.
• Per klant is er een duidelijk beeld van de extra kosten, die de tijdsafspraken
met zich mee brengen en deze worden gedeclareerd.
• Per zendingseenheid is het gewicht en het volume (lengte x breedte x
hoogte) bij het plannen van de ritten bekend.
• Per zendingseenheid worden het laad-/losadres van de ontvanger, het
gewicht, het volume en het laad-/losadres van de afzender geregistreerd.
• Per wagennummer zijn de afmetingen van de laadruimte bekend.
• De Planning weet tijdig de beschikbaarheid per wagennummer.
• De groffe indeling van het wc;igenpark is gebaseerd op onderscheid tussen
bakwagen (groot en klein), trailer en city-trailer.
• Per maand worden de totale autokosten van de grote bakwagens vastgesteld
en die van de kleine bakwagens.
• Bij het plannen van de ritten wordt onderscheid gemaakt in een auto-kilometer
tarief per grote- en kleine bakwagen.
• De chauffeur geeft bij de Planning de preferenties aan met betrekking tot een
vrije dag, vroeg thuis zijn, en dergelijke.
• In een oogopslag is per chauffeur vast te stellen hoeveel uren hij •deze week•
reeds gereden heeft (in verband met het rijtijdenbesluit).
• Per maand worden de totale chauffeurkosten vastgesteld.
• De ritten worden gepland op basis van elm chauffeur-uur tarief.
• Per chauffeur wordt dagelijks de gereden rit geregistreerd (tijd, kilometer,
opdrachten-volgorde, etc.). De verschillen met de geplande rit worden met de
chauffeur doorgenomen en geregistreerd.
• Vanaf een werkplek kan de planner bij het plannen van de ritten het hele
wegennetwerk van Neder1and in detail overzien.
• Bij het plannen van de ritten worden verschillende wegtypen met verschil in
snelheid onderscheiden.
• De structurele files worden geregistreerd.
• lncidentele files en wegopbrekingen zijn snel ~ij de Planning bekend.
• Alie bezorg- en ophaalopdrachten worden tijdigl bij de Planning ontvangen.
• Het plannen van de ritten gebeurt op basis van de transportopdrachten
(laad- of losadres, gewicht, volume, aantal).
• Elke ontvangen opdracht wordt de volgende werkdag uitgevoerd.
• Elke opdracht wordt voor de keuze tussen het zelf doen en uitbesteden
geanalyseerd, waarbij de te maken kosten worden gecalculeerd.
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Adres - Wagen

Adres - Chauffeur
Adres - Netwerk

Produkt - Wagen
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• Bij de planning wordt met een verblijftijd gerekend, die afhankelijk is van de
opdracht en van het adres.
• Er kunnen meerdere klanten op een adres zendingen ontvangen of meegeven.
• Voor elke uitgevoerde opdracht worden de gemaakte kosten vastgesteld en
geregistreerd.
• De tijdens vervoer ontvangen opdrachten worden beoordeeld op basis van een
calculatie.
• De klachten van de klanten over de leveringen worden geregistreerd en zo snel
mogelijk ooaelost.
• Van alle vaste klanten is geregistreerd met welke wagens er niet gereden kan of
magworden.
• Van de overige klanten is dit tijdig bekend.
• Voor elke chat.iffeur is de weg bij de klant kenbaar (te maken).
• Er wordt niet met verzorgingsgebieden gewerkt.
• Er wordt niet met vaste ritvolgorde gewerkt.
• De plaats van de laad-nosadressen is in het (gedetailleerde) wegennetwerk
van Nederland zichtbaar.
• De promenadetijden van de steden en dorpen en de verkregen
stadsdistributierechten zijn vastgelegd.
• Van elke rit beschikt de planner over de verwachte tijdsbesteding van de rit.
• De werkelijk uitgevoerde rit wordt achteraf geregistreerd (tijdsbesteding van de
opdrachten, de gereden volgorde, de totale tiid en afstand).
• De beladingsgraad wordt per wagen per dag berekend in de benutting van het
volume (lengte x breedte x maximale laadhoogte) per heen- en terugreis. De
berekende beladingsgraad wordt inclusief de gereden tijd geregistreerd.
• Per rit wordt het aantal benodigde pallets en rolcontainers berekend en
deze wordt met de werkelijk ingezette hoeveelheid vergeleken.
• Gedurende de dag is de planner op de hoogte van de wagen-belading.

..-

Produkt - Chauffeur
Produkt - Netwerk
Wagen -Chauffeur • Er worden geen wagens vast aan de chauffeurs toegewezen.
• Niet elke chauffeur kan of mag elk type wagen rijden.
Wagen - Netwerk
• Van elk stadscentrum in Nederland zijn de eisen, die aan een wagen worden
gesteld, geregistreerd.
Chauffeur - Netwerk • Voor elke chauffeur is de weg in heel Nederland kenbaar (te maken).
• De Planning weet waar de chauffeur zich wanneer bevindt
• De chauffeur meldt de tegengekomen problemen direct aan de Planning (en vice
versa), zodat gedurende het vervoer de ritplanning kan worden aangepasl
• De tegengekomen problemen (en oplossingen) worden geregistreerd.
• De chauffeur kan door de Planning altijd bereikt worden.
~

Tabel 5.1 Karakteristieken van de "ideale" rout- en ritplanning geordend naar grootheid of
relatie.
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6. PROJECTBEPERKINGEN
6.1 lnleiding
In het vorige hoofdstuk zijn de karakteristieken van de "ideale" route- en ritplanning in tabel

5.1 aangegeven. Alie vet afgedrukte karakteristieken duiden de verschillen (door een
wijziging of toevoeging van de karakteristiek) met de huidige route- en ritplanning aan.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke verschillen, vanwege door Centraal Boekhuis B.V.
gemaakte keuzes, niet kunnen warden overbrugd. Deze keuzes zullen in het vervolg worden
aangeduid met "projectbeperkingen".
De projectbeperkingen worden in de volgende paragraven (tot en met 6.6) besproken.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel waarin de overgebleven karakteristieken van de
"idea1e· route- en ritplanning worden weergegeven.

6.2 Aansluitdagen en tariefstructuur
Centraal Boekhuis B.V. is een branche-organisatie. In de boekenbranche is een collectief
tariefstructuur afgesproken, zower voor de activiteiten van het distributiecentrum als die van
de vervoerscentrale. Hierbij is als basis gekozen voor het vervoeren op aansluitdagen. Per
aansluitdag dienen de klanten vastrecht te betalen. Daarbovenop betalen de klanten een
bedrag voor elk item, dat Centraal Boekhuis B.V. voor hen heeft vervoerd.
Aansluitdagen
Aan het begin van elk kwartaal is het aantal aansluitdagen per klant bekend. Hiermee is
Centraal Boekhuis B.V. verzekerd van een vast inkomen, welke een zeer groat deel van de
totale inkomsten voor de vervoersactiviteiten vormt De gekozen aansluitdagen geven de
planner aan hoeveel vaste klanten er per dag van de week ingepland moeten worden.
Hiermee is dagelijks ruim 80% van de totale stops bekend. Van het vervoersaanbod is echter
weinig of niets te zeggen.
Voor de klanten geeft het aansluitdagen-systeem aan het begin van elk kwartaal inzicht in de
vaste vervoerskosten. Tevens weten ze op welke dagen van de week Centraal Boekhuis B.V.
langs komt en passen ze hun personeelsbezetting hierop aan.
De karakteristiek "e/ke ontvangen opdracht wordt de volgende werkdag uitgevoercf, (tabel
5.1, adres-produkt relatie), is door het aansluitdag-systeem van Centraal Boekhuis B.V. niet te
realiseren. Gevolg is dat er bij Groupage colli voor ~nkele dagen moeten worden opgeslagen. _
Door de afzenders op de hoogte te brengen van de aansluitdagen van de vaste klanten is de ·
opslag te beperken, maar niet te voorkomen: uitgevers, die voomamelijk afzenders zijn,
hebben ook aansluitdagen; deze kunnen nooit op de aansluitdagen van al hun klanten
aansluiten.
Het aansluitdagen-systeem wordt niet bij de ontvangers van de goederen van de
kantoorleveranciers toegepast. Met de kantoorleveranciers is een24-uurs of 48-uurs levering
afgesproken. Dit kan tot gevolg hebben, dat een vaste klant buiten zijn aansluitdagen om
kantoorartikelen ontvangt, terwijl er in de buffer boeken voor hem liggen.
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Tariefstructuur
Centraal Boekhuis B.V. heeft uit strategische overwegingen met sommige klanten, op hun
verzoek, vaste tijdstippen of -intervallen, van levering of ophaal, afgesproken.
Omdat deze afspraken niet zwart-op-wit staan, zullen ze worden aangeduid met "nietgeschreven afspraken".
Centraal Boekhuis B.V. is volgens de statuten niet bevoegd de extra vervoerskosten, die de
"niet-geschreven afspraken" met zich meebrengen, op de betreffende klanten te verhalen.
Hiermee is het declareren uit de karakteristiek "per klant is er een duidelijk beeld van de extra
kosten, die de tijdsafspraken met zich rnee brengen en deze kosten worden bij de betreffende
klant gedec/areercl', (tabel 5.1, grootheid adres), niet uit te voeren.
Binnen Centraal Boekhuis B.V. rijst echter de vraag of er van de "bindende• tarief-structuur op
den duur kan worden afgestapt.
Het in beeld brengen van de extra vervoerskosten, die nu gemaakt worden door de ·nietgeschreven afspraken• na te komen, kan in de boekenbranche tot discussie leiden met als
logische gevolg dat voor een differentiate vervoerstarieven-structuur wordt gekozen.
Het inzicht in de extra kosten kan er bij Centraal Boekhuis B.V. voor zorgen dat het aantal
"niet-geschreven (en niet te declareren) afspraken· binnen de perken blijft.

6.3 Vaste verzorgingsgebieden en vaste routevolgordes
Centraal Boekhuis B.V. werkt met vaste verzorgingsgebieden. De vaste klanten in een
verzorgingsgebied zijn per aansluitdag in een vaste volgorde geplaatst. Elke chauffeur van
Centraal Boekhuis B.V. kent van ongeveer 9 verzorgingsgebieden praktisch elk adres van de
vaste en toegevoegde klanten. Hierdoor rijdt hij zo naar de klanten toe en weet hij ook bij de
1
klant zelf de weg te vinden. Zoektijd en -kilometers worden zo vermeden • De hulpmiddelen,
die de chauffeur in heel Nederland de weg kunnen wijzen, zouden slechts een klein deel van
de zoektijd kunnen vermijden. Ook bij de afdeling Groupage ervaart Centraal Boekhuis B.V.
voordelen van het werken met vaste verzorgingsgebieden en routevolgordes. De
medewerkers hebben routine gekregen in het plaasten van de beladen pallets en
rolcontainers bij de bekende laaddocks.
De klanten ervaren als voordeel dat zij altijd rond een bepaald tijdstip door Centraal ·Boekhuis
2
B.V. worden bezocht. Sommige klanten spelen hier zelfs met hun bedrijfsvoering op in •
Al deze voordelen zijn voor Centraal Boekhuis B.V. reden om te blijven werken met vaste
verzorgingsgebieden en vaste routevolgordes. Tevens vormt het huidige groupagesysteem
een beperking voor het afstappen van het werken met vaste verzorgingsgebieden en
routevolgordes. Dit wordt in paragraaf 6.5 toegelicht.
De volgende karakteristieken van de "ideale" route- en ritplanning (tabel 5.1) zijn hierdoor niet
realiseerbaar of gewenst door Centraal Boekhuis B.V.:
• "Voor de chauffeur is de weg bij de klant kenbaar (te makenf (adres-chauffeur relatie),
• "Er wordt niet met verzorgingsgebieden gewerkf' (adres-netwerk relatie),
• "Er wordt niet met vaste ritvo/gorde gewerkf' (adres-netwerk relatie) en
• "Voor elke chauffeur is de weg in heel Nederland kenbaar (te ma ken)" (chauffeur-netwerk
relatie).
1

Dit komt overeen met de ervaring van J . Bekker in zijn afstudeerproject.
Zoals het laten komen van een oproepkracht op de dag en rond het tijdstip waarop Centraal Boekhuis B. V. wordt
verwacht. Of het aan een klant beloven van de dag en het tijdstip waarop het door hem of haar bestelde boek "in
huis" zal zijn.

2
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Nadeel is dat dit de combinatiemogelijkheden van de planning beperkt en het gewoonterecht
versterkt.
Met het volgende voorbeeld wordt het financiele nadeel van het beperken van de
combinatiemogelijkheden in beeld gebracht.
De 32 vaste routes van donderdag zijn door Trace (per verzorgingsgebied) "geoptimaliseerd".
Dit resulteerde in een totale besparing van 586 kilometers en 451 minuten (= ± 7% uur) pe.r
donderdag. Als dit zelfde geldt voor de overige dagen van de week, komt de besparing neer
op ongeveer f 200.000,- per jaar1• Dit is± 3,5% van de totale vervoerskosten per jaar.
Let hierbij wel op det bij de "nieuwe routevolgordes" geen rekening is gehouden met:
• de ruimte in de wagen, die voldoende groot dient te zijn bij de stops waar colli worden
opgehaald,
• de niet-geschreven en niet-uitgesproken afspraken met de klanten over het tijdstip van
levering of ophaal,
• de promenade openingstijden van de verschillende steden en dorpen.
Onderhandelen met de klanten, de steden en de kan Centraal Boekhuis B.V. geld opleveren.
Uit praktijkcijfers blijkt deze besparingsmogelijkheid ook voor andere vervoerders te gelden,
maar wordt er bewust voor gekozen vast te houden aan de vaste volgordes om aan de
klantenwensen te kunnen voldoen.

6.4 Beperkte voorinformatie
Tussen de 30 en de 40% van de te bezorgen colli komt uit het eigen distributiecentrum van
Centraal Boekhuis B.V.. De Planning kan van te voren over een zeer reele schatting
beschikken van het aantal colli per bestemming en het gewicht en het formaat per collo.
Van de overige 60 70% van de colli weet de Planning op dag X, de dag van de planning en
de groupage, praktisch niets. Een groot deel van deze colli worden op dezelfde dag X door de
chauffeurs van Centraal Boekhuis B. V. opgehaald. Veel afzenders weten pas in de namiddag
hoeveel colli zij met de CB-chauffeur meegeven en de (uiteindelijke) bestemming per collo.
Op de dag van het vervoer zelf (X+1) is de Planning zeer beperkt op de hoogte van de ·
ophaalopdrachten~ De planner weet waar colli worden opgehaald, maar kan op basis van zijn
kennis en ervaring slechts een ruwe schatting van het vervoersvolume per afzender maken.

a

Het feit, dat van de afzenders op de dag voor ophaal geen voorinformatie wordt gevraagd,
ziet Centraal Boekhuis B.V. als elm van de sterke punten van de organisatie naar de klant
toe. Daze •aantrekkingskrachf wil Centraal Boekhuis B.V. behouden. Het gevolg is dat het
plannen op transportopdrachten, zoals in de "ideale" route- en ritplanning gebeurt, niet
mogelijk is. Hiermee vervallen de volgende karakteristieken van de "ideate" situatie (tabel 5.1)
voor Centraal Boekhuis B.V.:
• "Vaste k/anten warden in een rit gepland op basis van een transportopdrachr (grootheid
adres},
• "Per zendingseenheid is het gewicht en het volume bij het plannen van de ritten bekend'
(grootheid produkt),
• "Alie bezorg- en ophaa/opdrachten warden tijdig bij de Planning ontvangen" (adresprodukt relatie) en
• "Het p/annen van de ritten gebeurt op basis van de transportopdrachten" (adres-produkt
relatie).
1

f

Op basis van een werkjaar van 250 dagen en de vervoerskostengegevens van vorig jaar (1994): f 40,- per uur en
0,83 per kilometer, beiden exclusief overhead.
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6.5 Geen volume meting
De huidige werkwijze van grouperen van de colli is gebaseerd op de vaste routevolgordes en
wordt in bijlage 6.1 uitgebreid besproken. Deze bijlage eindigt met een voorstel voor een
altematieve werkwijze van grouperen met het huidige systeem, dat niet is gebaseerd op de
vaste routevolgordes.
In deze paragraaf zal de huidige werkwijze kort worden belicht om de projectbeperking "geen
volume meting" toe te lichten. Figuur 6.1 geeft de groupage-ruimte schematisch weer.

Muur

4opgoolstatlons

DC

ultgangen

La ad-/
Losdocks
uitgangen

ultgangen

uitgangen

Laaddocks

Figuur 6.1 Globale weergave van groupage-ruimte

De huidige groupage gebeurt in twee slagen:
1. In de eerste slag worden de colli voor de grote klanten direct uitgesorteerd naar een van
de (109) uitgangen van het systeem aan de kant van de laaddocks.
De pakken voor de kleine klanten vallen in de (56) uitgangen aan de "muur-kanr. De
1
nummers van deze uitgangen geven het ritvolgorde-nummer aan. Zo'n uitgang
"ontvangr de pakken voor klanten van verschillende ritten.
2. De tweede slag start als alle colli voor de vaste en toegevoegde stops de eerste slag
hebben ondergaan. De colli voor de kleine klanten worden naar hun rit gesorteerd. Dit
gebeurt zodanig, dat de groupage-medewerkers de colli, in volgorde van aankomst in de
uitgang van de rit, in de rolcontainers kunnen stapelen.
Uit de vorige projectbeperking kwam naar voren, dat het plannen op basis van
transportopdrachten voor Centraal 8oekhuis 8.V., door de gemaakte keuzes, niet mogelijk is.
Toch kan op dag X, de dag van de planning en groupage, elk op dag X te bezorgen collo bij
de planner bekend zijn. Na de eerste slag van groupage (± 20:00 uut) zijn onder andere het
gewicht en de bestemming van elk te bezorgen collo (automatisch) geregistreerd.
Centraal Boekhuis 8. V. heeft overwogen om volume-scanners aan te schaffen, voor intern
gebruik, zodat na de eerste sorteerslag ook het volume van elk item kan worden vastgesteld
en -gelegd.
ledere klant heeft een ritvolgordenummer toegewezen gekr~gen. Voor de vaste stops is het nummer gebaseerd
op de vaste plek in de rit en het aantal verwachte toegevoegde stops die voor de betreffende klant aan de rit
toegevoegd worden. Zo kan de tweede vaste stop in een route ritvolgordenummer vier hebben.
1
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In een management-overleg is besloten niet tot implementatie van een volume-scanner over
te gaan. Vooronderzoek wees uit dat de baten (jaarlijks f 23.000,-) niet konden opwegen
tegen de kosten (jaarlijks f 55.000,- en een totale investering van f 225.000,-). Deze kostenbaten vergelijking is in bijlage 6.2 opgenomen.
De berekende baten komen voort uit het reeds v66r de tweede sorteerslag kunnen toewijzen
van de overflow aan bepaalde ritten. De totaal aantal volumes per klant en per rit zouden
omgerekend kunnen worden naar rolcontainer equivalent. Hierdoor zijn, gegeven de
capaciteit van de ingezette wagen in aantal rolcontainers, de overflow en/of de vrije
laadruimte per wagen per rit bekend. Nog voordat Groupage start met het beladen van de
wagens zou de Planning dan de overflow kunnen hebben bepaald en verdeeld.
Door het "nee" zeggen tegen volume-scanners, zegt Centraal 8oekhuis 8.V. •nee• tegen de
volgende karakteristieken van de "ideale" route- en ritplanning (tabel 5.1):
• "Per zendingseenheid wordt het volume geregistreerd' (grootheid produkt),

•

•

"De beladingsgraad wordt per wagen berekend in de benutting van het volume per heenen terugreis, waarbij de gereden tijd wordt geregistreerd' (produkt-wagen relatie) en
"Per rit wordt het aantal benodigde pallets en rolcontainers berekend en deze wordt met
de werkelijk ingezette hoeveelheid vergeleken".

Om toch de gekwantificeerde en niet-gekwantificeerde voordelen van "volume-meting• te
kunnen ervaren, is in dit project onderzocht of er een verband bestaat tussen het gewicht van
de colli, het aantal colli en het aantal rolcontainers waarin deze colli zijn geladen.
Er is (helaas) geen verband gevonden, zoals het voorbeeld in bijlage 6.3 duidelijk maakt.

6.6 Vaste chauffeur-wagen combinaties
Centraal 8oekhuis 8. V. heeft aan bijna elke chauffeur een vaste wagen toegewezen. Dit
wordt als zeer prettig ervaren. De chauffeurs hebben de verantwoordelijkheid gekregen hun
eigen wagen schoon te houden. In de meeste gevallen gebeurt dit ook. De bakwagens van
Centraal Boekhuis 8.V. verschillen op meerdere punten (zoals het merk, de laadruimte en de
"leeftijdj. Door de vaste chauffeur-wagen combinaties raakt de chauffeur met zijn wagen
vertrouwd en weet hij wat de wagen wel en niet kan. De karakteristiek •er worden geen
wagens vast aan de chauffeurs toegewezen (tabel 5.1, wagen-chauffeur relatiet vervalt nu.
De Planning wijkt echter van de vaste chauffeur-wagen combinaties af, als de wagen niet kan
worden ingezet op de door de chauffeur te rijden rit of als hij op een andere rit nodig is.

6. 7 Overgebleven karakteristieken van de "ideale" route- en ritplanning
In tabel 6.1 worden de verschillen van de "ideale" met de fiuidige route- en ritplanning
aangegeven die niet, door de in de vorige paragraven genoemde keuzes van Centraal
Boekhuis B.V., zijn uitgesloten.

• Vaste klanten warden in een rit gepland op basis van onder andere:
O hun laad-/losadres,
O de geregistreerde openingstijden en
O de geregistreerde tijdsafspraken.
• Per klant is er een duidelijk beeld van de extra kosten, die de
trdsafs raken met zich mee bren en.
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• Per zendingseenheid warden het laad-/losadres van de ontvanger, het
gewicht en het laad-/losadres van de afzender geregistreerd.
• Per wagennummer zijn de afmetingen van de laadruimte bekend.
• Per maand warden de totale autokosten van de grote bakwagens vastgesteld
en die van de kleine bakwagens.
• Bij het plannen van de ritten wordt onderscheid gemaakt in een auto-kilometer
tarief per grote- en kleine bakwagen.
• In een oogopslag is per chauffeur vast te stellen hoeveel uren hij •deze week•
reeds gereden heeft (in verband met het rijtijdenbesluit).
• Per chauffeur wordt dagelijks de gereden rit geregistreerd (tijd, kilometer,
opdrachten-volgorde, etc.). De verschillen met de geplande rit worden met
de chauffeur doorgenomen en geregistreerd.
• Vanaf een werkplek kan de planner bij het plannen van de ritten het hele
wegennetwerk van Nederland in detail overzien.
• De structurele files warden geregistreerd.
• lncidentele files en wegopbrekingen zijn zo snel mogelijk bij de Planning
bekend.
• Elke opdracht wordt voor de keuze tussen het zelf doen en uitbesteden
geanalyseerd, waarbij de te maken kosten warden gecalculeerd.
• Bij de planning wordt met een verblijftijd gerekend, die afhankelijk is van de
opdracht en van het adres.
• Voor elke uitgevoerde opdracht worden de gemaakte kosten vastgesteld
en geregistreerd.
• De tijdens vervoer ontvangen opdrachten warden beoordeeld op basis van een
calculatie.
• Van alle vaste klanten is geregistreerd met welke wagens er niet gereden kan
of r:nag warden.
• Van de overige klanten is dit tijdig bekend.
• De plaats van de laad-/losadressen is in het (gedetailleerde) wegennetwerk
van Nederland zichtbaar.
• De promenadetijden van de steden en dorpen en de verkregen
stadsdistributierechten zijn vastgelegd.
• Van elke rit beschikt de planner vooraf over de verwachte tijdsbesteding van
de rit.
• De werkelijk uitgevoerde rit wordt achteraf geregistreerd (tijdsbesteding van
de opdrachten, de gereden volgorde, de totale tijd en afstand).
• Gedurende de dag is de planner op de hoogte van de belading van elke
wagen.
• Van elk stadscentrum in Nederland zijn de eisen, die aan een wagen warden
gesteld, geregistreerd.
• De Planning weet waar de chauffeur zich wanneer bevindt.
• De chauffeur meldt de tegengekomen problemen direct aan de Planning (en
vice versa), zodat gedurende het vervoer de ritplanning kan worden aangepast.
• De tegengekomen problemen (en oplossingen) warden geregistreerd.
• De chauffeur kan door de Planning altijd bereikt worden.

Tabel 6.1 Karakteristieken van de "ideale" rout- en ritplanning, die van de huidige werkwijze
verschillen en zijn overgebleven na de projectbeperkingen (geordend naar
grootheid of relatie)

31

centraalOOboek huis

7.PROJECTVERVOLG
7.1 lnleiding
Het vorige hoofdstuk is afgesloten met tabel 6.1. Hierin warden de na de projectbeperkingen
overgebleven verschillen tussen van de huidige en de "idea1e• route- en ritplanning
opgesomd.
In dit hoofdstuk worden deze karakteristieken gecategoriseerd naar de in hoofdstuk drie
genoemde projectdoelstellingen.
Dit hoofdstuk zal vervolgens worden afgesloten met een plan van aanpak voor het vervolg
van dit onderzoek.

7.2 Categoriseren van de verschillen naar de drie doelstellingen
Dena de projectbeperkingen overgebleven verschillen (-karakteristieken), die in tabel 1 van
het vorige hoofdstuk staan, warden in deze paragraaf bij de betreffende doelstelling van dit
onderzoek geplaatst.

De route- en ritplanning minder afhankelijk maken van de kennis en de ervaring van de
planners.
In de beschrijving van de huidige route- en ritplanning (hoofdstuk 4) is de afhankelijkheid van
de kennis en de ervaring van de planners naar voren gekomen.
De afhankelijkheid van de kennis en de ervaring van de planners is duidelijk zichtbaar in het
vele •uit het hootd·-werken. Door de te verwachten groei van de vervoersactiviteiten zal hier
steeds meer een beroep op warden gedaan. Het opslaan van deze kennis zou de
afhankelijkheid hiervan voor een belangrijk deel verkleinen. Daamaast behoort deze kennis
voor iedereen toegankelijk te kunnen zijn.
1

De volgende karakteristieken (van de grootheden en relaties vari het clusteringsmodel )
spelen een rol bij het verminderen van de besproken afhankelijkheid:
• op basis van het laad-/losadres plannen (adres),
• openingstijden registreren (adres),
• tijdsafspraken registreren (adres),
• de afmetingen van de laadruimte per wagennummer vastleggen (wagen),
• plannen van de lijndiel'.'lsten op twee wagentarieven: per grote en per kleine bakwagen
(wagen),
• het aantal gereden uren per chauffeur direct kunnen overzien (chauffeur),
• het hele wegennetwerk in detail "direct" kunnen overzien (netwerk),
• de structurele files registreren (netwerk),
• elke opdracht (of stop) analyseren en de te maken kosten calculeren (adres-produkt),
• de tijdens vervoer ontvangen opdrachten beoordelen op basis van een calculatie (adresprodukt);

1

Tussen "haakjes• staat de grootheid of relatie waar de karakteristiek betrekking op heeft (zie tabel 6.1 ).
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•
•
•
•

van alle vaste klanten registreren met welke wagens ze niet kunnen warden bezocht
(adres-wagen),
de plaatsbepaling van de stops duidelijk zichtbaar maken (adres-netwerk),
de promenadetijden en stadsdistributierechten vastleggen (adres-netwerk) en
de door de stadscentra gestelde wageneisen registreren (wagen-netwerk).

De onzekerheden bij de Planning rond de uitvoering van de transportopdrachten
verminderen.
Ook de onzekerheid bij de Planning rond de uitvoering van de transportopdrachten is in
hoofdstuk vier terug te vinden.
De Planning kan moeilijk inschatten waar een chauffeur zich op welk moment bevindt en
welke opdrachten hij reeds heeft uitgevoerd. Hierdoor kunnen de transportopdrachten voor
dag X+1, die gedurende dag X+1 binnenkomen, niet optimaal warden ingepland. Achteraf
merkt de Planning, dater door de chauffeurs onnodig is omgereden en gewacht Dit kan
worden voorkomen, als de chauffeurs voor de planner direct bereikbaar zijn.
De volgende karakteristieken spelen een rol bij het verminderen van deze onzekerheid:
• incidentele files en wegopbrekingen zo snel mogelijk zichtbaar hebben (netwerk),
• met een verblijftijd, afhankelijk van de opdracht en h~t adres, rekenen (adres-produkt),
• tijdig op de hoogte zijn bij welke niet-vaste klanten met welke wagens niet kan warden
gereden (adres-wagen),
• van elke rit vooraf over de verwachte tijdsbesteding beschikken (adres-netwerk),
• gedurende de dag op de hoogte zijn van de b~lading van elke wagen {produkt-wagen),
• weten waar de chauffeur zich bevindt (chauffeur-netwerk),
• de tegengekomen problemen direct zichtbaar hebben (chauffeur-netwerk) en
• de chauffeur altijd kunnen bereiken (chauffeur-netwerk).
De chauffeurs, de planners en de manager Vervoer inzicht verschaffen in de uit te
voeren en uitgevoerde vervoersactiviteiten.
Uit de beschrijving van de huidige route- en ritplanning blijkt dat er binnen Vervoer geen
regelmatige terugkoppeling is van de geleverde prestaties.
Tevens ontbreekt het inzicht in de kosten van de individuele lijndiensten en die van de
individuele stops.
De karakteristieken uit tabel 6.1, die een rol spelen in de doelstelling "meer inzicht in de uit te
voeren en uitgevoerde vervoersactiviteiten te krijgen• zijn:
• per tijdsafspraak per klant een duidelijk beeld verkrijgen van de extra gemaakte kosten
(adres),
• per zendingseenheid het laad-/losadres van de ontvanger en die van de afzender
registreren (produkt),
• per maand de totale autokosten van de grate bakwagens en die van de kleine bakwagens
vaststellen en registreren (wagen),
• per chauffeur de verschillen tussen de geplande en de gereden rit doomemen en
registreren (chauffeur),
• voor elke uitgevoerde opdracht de kosten "vaststellen" en registreren (adres-produkt),
• van elke rit vooraf over de verwachte tijdsbesteding beschikken (adres-netwerk),
• de werkelijk uitgevoerde rit achteraf registreren (adres-netwerk) en
• de tegengekomen problemen en gekozen oplossingen registreren (chauffeur-netwerk).
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7 .3 Het vervolg van het onderzoek
De karakteristieken van de doelstelling om de afhankelijkheid van de kennis en de ervaring
van de planners te verkleinen, lijken met computerondersteund plannen en een goed
gegevensbeheer te kunnen warden gerealiseerd.
Deze karakteristieken stellen eisen aan het ritplanningspakket en aan de administratieve
organisatie rond de route- en ritplanning.
De karakteristieken van de doelstelling om de onzekerheid bij de Planning rond de uitvoering
van de tranportopdrachten te verminderen, duiden op het onbreken bij de Planning van een
reele inschatting van de werk.zaamheden van de chauffeur. Daamaast wordt ook het niet
direct bereikbaar zijn van de chauffeurs als een probleem ervaren. Er zal warden onderzocht
in hoeverre een ritplanningspakket deze problemen kan ondervangen. Hiervoor worden
pakketeisen uit de karakteristieken herleid.
Het niet direct bereikbaar zijn van de chauffeurs voor de planners is ruim drie jaar geleden
voor twee trailers ondervangen door de ·toepassing van een mobiel communicatiesysteem.
Er zal worden onderzocht of mobie/e communicatie voor de lijndiensten ook van toegevoegde
waarde kan zijn.
De bij de doelstelling om meer inzicht te verschaffen in de uitgevoerde vervoersactiviteiten
genoemde karakteristieken, duiden op een behoefte aan een systeem waarmee gegevens
kunnen warden vastgelegd en bewerkt. De eisen, die door deze karakteristieken warden
gesteld, zijn te onderscheiden in eisen aan het pakket en aan de administratieve organisatie.
Ruim tien jaar geleden ging Centraal Boekhuis B.V. over tot computerondersteund plannen
(met het ritplanningspakket Trace).
Er zal warden vastgesteld in welke mate dit pakket, eventuee/ via maatwerk, kan voldoen aan
de uit de karakteristieken afgeleide pakketeisen. Daamaast zal ook een ander pakket aan
deze eisen worden getoetst om Trace te kunnen beoordelen.
Tenslotte zal een conclusie warden getrokken over de wijze waarop, binnen de
projectbeperkingen, aan de doelstellingen kan worden voldaan.
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8. MOBIELE COMMUNICATIE
8.1 lnleiding
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of de toepassing van een mobiel communicatiesysteem
voor de lijndiensten van toegevoegde waarde kan zijn doordat de Planning meer zekerheid
kan krijgen over de uitvoering van de transportopdrachten.
Allereerst zal worden toegelicht wat mobiele communicatie inhoudt, welke systemen er op de
markt zijn en welke voor Centraal Boekhuis B.V. in aanmerking zouden komen.
Van deze systemen zullen voor Centraal Boekhuis B.V. de kosten, de baten en de nietkwantificeerbare voor- en nadelen "vastgesteld• worden. In de voordelen dienen minimaal de
volgende vijf karakteristieken uit paragraaf 7.2 terug te komen:
• incidentele files en wegopbrekingen zo snel mogelijk zichtbaar hebben,
• gedurende de dag op de hoogte zijn van de belading van elke wagen,
· • weten waar de chauffeur zich bevindt,
• de tegengekomen problemen direct melden en
• de chauffeur altijd kunnen bereiken.

8.2 Mobiele communicatiesystemen
Mobiele communicatie is het draadloos verzenden·van spraak en/of data tussen vaste en
beweeglijke punten, waarbij tenminste een van de partijen "mobiel" is.
Met systemen voor mobiele communicatie kunnen de planner en de chauffeur berichten
(spraak en/of data) met elkaar uitwisselen, op elk moment van de dag, waar de chauffeur zich
ook bevindt. De systemen voor mobiele communicatie kunnen worden onderscheiden in:
1. Systemen voor eenweg-communicatie: communicatie is slechts in een richting mogelijk.
2. Systemen voor tweeweg-communicatie: in beide richtingen kan worden gecommuniceerd.
Daamaast kan onderscheid worden gemaakt in:
1. Systemen voor datacommunicatie: tussen de planner en de chauffeur kunnen
tekstboodschappen worden verstuurd en ontvangen, varierend van gecodeerde
standaardzinnen (statusberichten) tot complete tranportopdrachten.
2. Systemen voor spraakcommunicatie: tussen de planner en de chauffeur wordt "via het
gesproken woord" gecommuniceerd.
3. Systemen voor data- en spraakcommunicatie: tussen de planner en de chauffeur kan
worden gecommuniceerd door middel van spraak, maar ook het versturen en het
ontvangen van tekstberichten is mogelijk.
De meeste systemen voor spraakcommunicatie .beschikken over de mogelijkheid om ook via
tekstberichten te communiceren na installatie van een modem en een toetsenbord.
Mobiele communicatie verloopt momenteel via zeven netwerken (zie ook bijlage 8.1):
1. ATF (spraak, tweeweg),
2. GSM (spraak en data, tweeweg),
3. Mobitex (data, tweeweg),
4. Traxys (spraak en data, tweeweg),
5. gesloten mobilofoonnetten (spraak en data, tweeweg),
6. semafonie (data, eenweg) en
7. satellietnetwerken zoals Euteltracs en lnmarsat-C (data, tweeweg).
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8.3 Mobiele communicatiesystemen voor Centraal Boekhuis 8. V.
Op basis van de in bijlage 8.1 besproken voor- en nadelen van de mobiele
communicatienetwerken komen de volgende twee voor Centraal Boekhuis B.V. niet in
aanmerking:
• Gesloten mobilofoonnet
Het netwerk is slechts geschikt voor vervoer binnen een straal van 30 kilometer vanaf de
thuisbasis.
• Satellietnetwerken
De investeringskosten voor een satelliet communicatiesysteem zijn zeer hoog. Een
dergelijk systeem is, volgens de dealers, alleen voor intemationaal vervoer geschikt.
De afdeling Vervoer van Centraal Boekhuis B.V. vreest dat alleen datacommunicatie niet
voldoet voor de gesprekken tussen de planner en de chauffeur. Bepaalde opdrachten en
probleemmeldingen zouden meer uitleg behoeven dan op de display kan warden verwerkt.
Hiermee zou Mobitex voor Centraal Boekhuis B.V. niet in aanmerking komen.
Uit een registratie van de chauffeurs en de planners, waarvan de gebruikte formulieren en de
afgeleide communicatiegegevens· in bijlage 8.2 zijn opgenomen, blijkt 66% van de
telefoontjes op basis van een belopdracht plaats te vinden: de chauffeur belt bij een van de
laatste stops in de rit naar de Planning; hij meldt waar hij is, hoe lang hij nog bezig zal zijn met
de rit en hoeveel ruimte hij vrij heeft in de wagen (in aantal pallets en/of rolcontainers).
Driekwart van de belopdrachten eindigt in een transportopdracht voor de chauffeur. Bij deze
opdrachten is het noemen van de naam van de klant voor de chauffeur veelal voldoende om
de opdracht uit te voeren. Deze communicatie is redelijk standaard te noemen en zou met
behulp van statusberichten voor een groot deel ondervangen kunnen warden.
Ervaringen van andere tranporteurs geven aan dat ook complexere communicatie met behulp
van data uit te voeren is. Het zou "een kwestie van gewenning" zijn.
Om deze reden wordt Mobitex toch in de analyse meegenomen.
Daamaast geeft de afdeling Vervoer te kennen dat tweeweg-communicatie eigenlijk een must
is. Bij eenweg-communicatie zal de chauffeur in de meeste gevallen na een oproep
telefonisch contact moeten zoeken met de planner voor nadere specificatie van de opdracht
of vraag. Hierbij zal (nog steeds) de klant lastig gevallen moeten worden of de chauffeur dient
een telefooncel te zoeken, met zoektijd en wachttijd (in de rij) als gevolg.
Als de chauffeur in een file staat, kan hij deze vertraging niet direct aan de Planning
doorgeven.
Om deze redenen wordt semafonie niet in de analyse meegenomen.

8.4 Baten en kosten van de mobiele communicatiesystemen
Uit de voorgaande paragraven blijken de volgende vier mobiele communicatienetwerken in de
kosten-baten analyse voor Centraal Boekhuis B.V. te moeten warden meegenomen:
1. ATF,
2. GSM,
3. Mobitex en
4. Traxys.

36

centraallirlboekhuis

Uit de reeds eerder ter sprake gekomen registratie van de chauffeurs kwamen, naast
communicatiegegevens, ook wacht- en omrijgegevens naar voren. Deze gegevens worden in
bijlage 8.3 weergegeven. Hierin is tevens aangegeven bij welke gegevens de manager
Vervoer zijn vraagtekens zet en welke gegevens hij eerder had verwacht. Bij de nu volgende
kosten en baten analyse is echter uitgegaan van de uit de registratie voortvloeiende
gegevens.

8.4.1 Baten
De baten kunnen in drie categorieen warden onderverdeeld:
1. Telefoneren
2. Omrijden
3. Wachten
Telefoneren
Het implementeren van mobiele communicatie maakt het "gewoon• telefoneren overbodig.
Praktisch alle telefoontjes vinden buiten de regio plaats en duren, naar schatting van de
Planning, gemiddeld twee minuten.
Uitgaande van 250 werkdagen in het jaar zijn de jaarlijks te besparen telefoonkosten: f

1.300,-1.

Omrijden
Het omrijden naar klanten waar geen mee te nemen zendingen meer zijn, omdat de andere
CB-chauffeurs alles al hebben opgehaald, kost dagelijks gemiddeld 15 minuten en 15
kilometer. Uitgaande van een kostprijs uurloon van f 40,- en een kilometerkostprijs van f
0,83, gebaseerd op de produktiegegevens van 1994 (exclusief overhead), kost deze extra
inzet van de wagens en de chauffeurs Centraal Boekhuis B.V. jaarlijks f 5.600,-.
Het omrijden naar een gebied waar de chauffeur dezelfde dag al geweest is, brengt dagelijks
gemiddeld 54 extra kilometers en 87 extra minuten met zich mee.
Een deel van deze extra tijd en afstand zal met mobiele communicatie kunnen worden
vermeden, omdat de planner de chauffeur direct kan bereiken om door te geven dat er
teruggereden moet worden naar de klant. De Planning schat dit voordeel op een halvering
van de "omgereden• kilometers en minuten. Op basis van de eerdergenoemde kostprijzen zijn
de te besparen omrijkosten met betrekking tot het terugrijden jaarlijks f 12.800,-.
Wachten
De wachttijd op produktie van de klant is dagelijks gemiddeld een uur in totaal, waarvan, naar
schatting van de planners en de manager Vervoer, de helft met toepassing van mobiele
communicatie had kunnen voorkomen. De wachttijd betekent extra werktijd voor de chauffeur en extra inzettijd voor de wagen. De kosten van de wagen worden bij Centraal Boekhuis B.V.
alleen kilometer-afhankelijk beschouwd. De jaarlijks te voorkomen arbeidskosten zijn f

10.000,-.
Resultaat van bovengenoemde berekeningen is een schatting van de baten van het
toepassen van een mobiel communicatiesysteem op de lijndienst- en extra ritten van Centraal
Boekhuis B.V.: f 29.700,- per jaar.
1

Op basis van twee telefoontjes per dag van de planner naar de klant waar hij de chauffeur verwacht ( 15 cent per
47 seconde) en zeven telefoontjes per dag van de chauffeur naar de Planning vanuit een telefooncel (25 cent per
47 seconde).
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8.4.2 Kosten
De kosten van het toepassen van mobiele communicatie verschillen per netwerk en gekozen
hardware, software en abonnement.
Na overleg met de service-provider1 ComTrans B.V. en het raadplegen van het model van
NEI (een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau) is voor Centraal Boekhuis B.V.
vastgesteld welke jaarlijkse kosten bij welke netwerken kunnen worden verwacht. Hierbij is er
van uitgegaan, dat de communicatie tussen de planner en de chauffeur zal toenemen bij het
gebruik van een mobiel communicatiesysteem en dat het initiatief van communicatie
voomamelijk bij de planner zal liggen. In tabel 8.1worden de kosten weergegeven.
netwerk lnvestering

ATF
43.500
30.500
GSM
Mobitex
191.000
Traxys
18.300
-data
106.500
10.650
35.500
49.000
-s raak
73.500
24.500
7.350
Figuur8.1 Een schatting van de jaarlijkse kosten voor Centraal Boekhuis B. V. van mobiele
3
communicatie, per netwerk
Het blijkt, dat de jaarlijkse kosten bij elk netwerk hoger liggen dan de jaarlijkse baten (die
waren geschat op f 29.700,-). Gerealiseerd dient te warden, dat niet alle voordelen kunnen
worden uitgedrukt in guldens. Deze niet te kwantificeren voordelen dienen ook in
beschouwing te worden genomen voor een juiste afweging van de kosten en baten.

8.5 Niet kwantificeerbare voordelen
Het toepassen van een mobiel communicatiesysteem brengt vele niet-kwantificeerbare
voordelen met zich mee. Tevens zijn er een aantal niet te kwantificeren nadelen. In bijlage 8.4
staan de in de literatuur tegengekomen voor- en nadelen vermeld. Veel van deze voor- en
nadelen zouden ook voor Centraal Boekhuis B.V. van toepassing kunnen zijn.
In deze paragraaf warden de niet-kwantificeerbare voordelen genoemd, die in relatie staan
met de doelstelling •de onzekerheid bij de Planning over de uitvoering van de
transportopdrachten te verminderen":
• pech onderweg
Bij pech onderweg kan de chauffeur direct zijn bedrijf waarschuwen, zodat de planner hier
van op de hoogte is en er op kan reageren in zijn planning.

1

Een service-provider koopt op grate schaal gesprekstijd ("air-time") in bij een netwerkexploitant en verkoopt deze
samen met allerlei toegevoegde-waarde-diensten door aan de gebruiker.
2
Bij Traxys zijn twee soorten abonnementen te onderscheiden: het data- en het spraakabonnement. Bij een
spraakabonnement is spraakcommunicatie relatief goedkoop, maar datacommunicatie zeer prijzig. Bij een dataabonnement vice versa.
3
Als uitgangspunt van de afdeling Financien van Centraal Boekhuis 8 .V. is het aantal afschrijvingsjaren op 3
gesteld en zijn interestkosten niet meegenomen. Wei dient rekening te warden gehouden met een rendementseis
van 15%.
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file- en wegopbrekingmelding
lndien een chauffeur in een "onverwachte" file terechtkomt, kan hij dit de planner laten
weten, zodat de planner hier rekening mee houdt en andere chauffeurs tijdig een andere
route kunnen nemen.
problemen
Wanneer de chauffeur tijdens het lossen problemen tegenkomt (bijvoorbeeld een manco),
kan hij in over1eg met de planner hiervoor een oplossing zoeken.
continue bereikbaarheid
Ook als de chauffeur de laatste stop heeft aangedaan en op weg is naar Culemborg, kan
de planner hem meenemen in de planning van de tijdens het vervoer binnengekomen
transportopdrachten.
moge/ijkheid belading te vragen
Op ieder moment van de dag kan de planner, door contact op te nemen met de chauffeur,
op de hoogte worden gebracht van de belading van elke wagen.

Door het gebruik van een mobiele communicatiesysteem kan de planner precies vaststellen
hoe het met de uitvoering van de transportopdrachten gaat en hier de planning tijdens het
vervoer op afstemmen c·real-time planningj.
De manager Vervoer verwacht dat het gebruik van een mobiel communicatiesysteem zal
leiden tot een toename van de drukte bij de Planning, omdat er meer gebeld zal warden
tussen de planner en de chauffeur. De stress bij de Planning zal echter afnemen, doordat de
planner veel meer zekerheid krijgt over welke opdrachten gerealiseerd warden.

8.6 Systeemkeuze
Ondanks de vele verwachte voordelen van het gebruik van mobiele communicatie lijken de
investeringen en de jaar1ijkse kosten voor Centraal 8oekhuis 8.V~ nog te hoog te liggen.
De ontwikkelingen op de mobiele communicatie markt gaan snel. Onder andere door de
komst van Debitel op de markt van de autotelefonie (naast ATF en GSM) wordt er een daling
van de prijzen en een toename van de mogelijkheden en het bereik van de netwerken
verwacht. Vooral GSM lijkt aan deze verwachtingen te gaan voldoen.
Daamaast zullen zich de komende jaren binnen Centraal 8oekhuis 8.V. zelf, in verband met
het CB-2000 project, ontwikkelingen voordoen. Dit betreft ook ontwikkelingen op de
transportactiviteiten. Zo wordt onder ander verwacht, dat er meer niet-vaste klanten per dag
door eigen vervoer van Centraal 8oekhuis 8.V. beleverd zullen worden.
Het is aan te bevelen nog niet tot investering in een mobiel communicatie systeem over te
gaan, maar de ontwikkelingen in- en extern Centraal 8oekhuis 8.V. af te wachten.
Op korte termijn dient wel een oplossing gevonden te worden om het bellen bij de klanten te
minimaliseren. Door het vaste routesysteem zijn het steeds dezelfde (laatste) klanten, waar
de chauffeur vandaan belt. Reeds een tiental klanten heeft aangegeven, dat er bij hun niet
meer door de chauffeur mag worden gebeld. Ook de chauffeurs voelen zich bezwaard om
steeds dezelfde klanten "lastig te vallen". Oaamaast staat de telefoon veelal in een ruimte,
waar belangrijke spullen liggen. Zowel de klant als de chauffeur voelen zich niet geheel op
hun gemak als de chauffeur de telefoon gebruikt.
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9. RITPLANNINGSPAKKET EN GEGEVENSBEHEER
9.1 lnleiding
Voor de in hoofdstuk 7 genoemde "overgebleven" verschillen tussen de huidige en de "ideale"
route- en ritplanning zal in dit hoofdstuk warden aangegeven hoe deze zijn te overbruggen.
De oplossingen kunnen resulteren in directe eisen aan het ritplanningspakket of betrekking
hebben op het omgaan met de gegevens (te gebruiken of gegenereerd door het pakket).
De lijst pakketeisen is aangevuld met specifieke eisen met betrekking tot de capaciteit en de
leverancier van het pakket en met de door de Planning en de manager Vervoer geuitte
wensen. Deze wensen zullen warden aangeduid als "zachte eisen".
Vervolgens zal warden vastgesteld in hoeverre Trace en een ander pakket aan de eisen
voldoen of kunnen voldoen. Er is voor gekozen om het pakket lntertour van leverancier
ORDIS in de analyse mee te nemen, omdat uit (twee) eerdere afstudeerprojecten (van de
TUE) dit pakket als beste naar voren kwam.

9.2 Minder afhankelijk van de kennis en de ervaring van de planners
Laad-/losadres
Organisatie-eis: de laad-/losadressen van de vaste klanten die afwijken van het
correspondentie-adres dienen, in een klantenbestand buiten het pakket om, te warden
geregistreerd en onderhouden.
Pakketeis: het pakket dient een koppeling te kunnen maken met het klantenbestand om
de benodigde gegevens in te lezen en met deze gegevens rekening te houden.
Openingstijden
Organisatie-eis: de openingstijden van alle vaste klanten dienen in het klantenbestand te
warden geregistreerd en onderhouden. Per klant dient ook te warden aangegeven of een
klant een sleutelklant1 is en/of nachtdistributie-voorzieningen heeft.
Pakketeis: het pakket dient met de openingstijden van de klanten rekening te kunnen
houden.
Tijdsafspraken
, Organisatie-eis: de tijdsafspraken, die met de klanten zijn gemaakt, dienen in het
klantenbestand te warden vastgelegd en onderhouden.
Pakketeis: het pakket dient rekening te houden met de tijdsafspraken. lndien door krappe
tijdvensters (- tijdsafspraken) te veel moet warden omgereden, kunnen de tijdvensters
soms ruimer warden ge"interpreteerd. Het pakket dient op twee manieren met de
tijdvensters om te kunnen gaan: er wel en er geen rekening mee houden.

1

Centraal Boekhuis B.V. heeft van de klant sleutels gekregen, zodat v66r openingstijd bij de klant geladen en
gelost kan worden.
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Afmetingen van de laadruimte per wagennummer
Organisatie-eis: de afmetingen van de laadruimte dienen voor elke wagen te worden
vastgelegd en onderhouden. Aan de hand van de afmetingen kan worden berekend
hoeveel pallets en rolcontainers er in de wagen passen.
Twee wagentarieven: grote en kleine bakwagen
Een groffe indeling van het bakwagen-park is in grote en kleine bakwagens. lndien de
kosten verschillen, is het verstandig ook bij de ritplanning met een gedifferentieerd
kostentarief voor bakwagens te rekenen.
Pakketeis: het pakket dient te kunnen plannen op basis van een kostendifferentiatie in het
wagen-kilometertarief (grote en kleine bakwagen).
Gereden uren per dag per chauffeur
Organisatie-eis: de planner dient de gereden uren per chauffeur direct te kunnen
overzien. Pakketeis: het pakket dient rekening te houden met het rijtijdenbesluit (per dag).
Het wegennetwerk in detail overzien
Pakketeis: het pakket dient gedetailleerde grafische ondersteuning te geven, door zelf
een "volwaardig" netwerkkaart in zich te hebben of door een CD-ROM met dergelijke
detailkaarten op de achtergrond mee te kunnen laten draaien. De planner krijgt hiermee
een goed zicht op het netwerk.
Structurele files
Pakketeis: het pakket dient tussen bepaalde tijdstippen aan sommige wegen een lage
snelheid te koppelen, in verband met de structurele files, om tot een reele tijdsschatting te
komen en met de tijdvensters reeel rekening te kunnen houden.
Elke opdracht toetsen aan een criterium voor zelf doen of uitbesteden
Pakketeis: het pakket dient de keuze tussen zelf doen en uitbesteden van een
transportopdracht te ondersteunen. Door de stops, die zeer dicht bij elkaar liggen te
clusteren zou voor elke cluster de extra vervoerskosten (een functie van afstand, tijd en
aantal collO kunnen worden vastgesteld. Op basis van deze grootheid zou een objectief
criterium kunnen worden gekozen.
De tijdens vervoer ontvangen speciale opdrachten calculeren (prijs en tijd)
Pakketeis: het pakket dient het analyseren (- calculeren van de tijd, de kosten en de
haalbaarheid) van de, tijdens vervoer ontvangen, opdrachten te ondersteunen (in plaats
van de huidige "ad hoc prijsbepalingj.
Bereikbaarheid van de vaste klanten met de wagens
Organisatie-eis: net als bij onder andere de tijdvensters verdient het de voorkeur de
bereikbaarheid van de klanten voor de wagens van Centraal Boekhuis B.V. per klant in
het klantenbestand te registreren en te onderhouden.
Pakketeis: het pakket dient rekening te kunnen houden met de bereikbaarheid van de
klant in relatie tot het type wagen.
Plaatsbepaling van de stops
Pakketeis: het pakket dient de plaats van de stops in het netwerk te bepalen op basis van
minimaal de vier cijfers en de eerste letter van de postcode, omdat de huidige plaatsbepaling
(op basis van de vier cijfers) niet voldoet.
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Promenadetijden en stadsdistributierechten
Organisatie-eis: de promenadetijden en de verkregen stadsdistributierechten dienen
eenduidig te worden vastgelegd en onderhouden. Bij het plannen van de routes en van
de ritten zijn deze tijden en rechten van groot belang. Ook de promenadetijden van
gebieden waar Centraal Boekhuis B.V. niet (vaak) komt dienen vastgelegd te zijn.
Pakketeis: het pakket dient met de promenadetijden (en verkregen
stadsdistributierechten) in het netwerk rekening te kunnen houden.
Stadseisen aan wagens
Organisatie-eis: sommige steden in Nederland stellen eisen aan de vrachtwagens, die in
hun centra komen. Deze eisen dienen voor alle steden (en dorpen) in Nederland te
worden geregistreerd en onderhouden.
Pakketeis: het pakket dient aan te kunnen·geven als een wagen op een "verkeerdD gebied
in het netwerk is gepland.

9.3 Minder onzekerheid over de uitvoering van de transportopdrachten
Verblijftijd (laad-/lostijd)
Uit een registratie van de stoptijden in een rit (bijlage 9.1) blijkt de standaardnormtijd van
acht minuten niet een goede indruk te geven van de tijdsbesteding van de chauffeur per
stop. Van de vaste klanten zou Centraal Boekhuis B.V. een verblijftijdindicatie per klant
kunnen vaststellen door de chauffeur de rijtijden en stoptijden te laten registreren. Een
andere oplossing is het gebruiken van een boordcomputer, die deze tijden registreert.
Centraal Boekhuis B.V. wil echter pas aan een 'investering in boordcomputers gaan
denken als deze de tachograaf wettelijk mag vervangen.
Organisatie-eis: een tussenoplossing, die Centraal Boekhuis B.V. prefereert, is het
categoriseren.van de verblijftijden en deze verwerken in een tabel. Deze tabel dient te
worden opgesteld en onderhouden.
Pakketeis: het pakket dient een verblijftijd-aanduiding per aansluitdag per klant te kunnen
koppelen aan de verblijftijden-tabel, om de verblijftijd(-indicatie) vast te stellen.
Bereikbaarheid niet-vaste klanten
Organisatie-eis: de Planning dient op de hoogte te zijn van de bereikbaarheid van de nietvaste klanten in relatie tot de type wagens van Centraal Boekhuis B.V.. Hiervoor dient in
het netwerk de bereikbaarheid van de gebieden in relatie tot het type wagen te worden
vastgesteld en onderhouden.
Pakketeis: het pakket dient van het gehele netwerk de bereikbaarheid in relatie tot de type
wagens van Centraal Boekhuis B.V. te kennen en deze "kennis· te gebruiken.
Voorcalculatie van de tijdsbesteding per rit
Wanneer er een goede voorcalculatie van de tijdsbesteding van de ritten is, heeft de
planner meer zekerheid over het wel of niet kunnen uitvoeren van alle opdrachten binnen
de openingstijden. Hij kan de, tijdens vervoer binnengekomen, transportopdrachten met
meer zekerheid inplannen. De karakteristiek "weten waar de planner zich bevindr is
hiermee ook zonder toepassing van mobiele communicatie (gedeeltelijk) realiseerbaar. Bij
deze voorcalculatie speelt de eerder genoemde verblijftijd een belangrijke rol, naast de
calculatie van de afstanden en de bijbehorende rijtijd tussen twee stops.
Pakketeis: het pakket dient een reele voorcalculatie van de tijdsbesteding per rit te
kunnen genereren.
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Pakketeis: het pakket dient de afstand te bepalen op basis van het werkelijke wegennet.
Pakketeis: het pakket dient verschillende wegtypen met verschil in snelheden te
onderscheiden.

9.4 Meer inzicht krijgen in de uitgevoerde vervoersactiviteiten
Extra gemaakte kosten door tijdsafspraken
Om inzicht te hebben in de extra vervoerskosten, die deze afspraken met zich mee
brengen, dient over een planning te worden beschikt waarin geen rek~ning is gehouden
met de afspraken.
Pakketeis: het pakket dient bij simulaties zowel met als zonder vaste verzorgingsgebieden
kunnen plannen.
·
Pakketeis: het pakket dient bij simulaties zowel met als zonder vaste routevolgordes te
kunnen plannen.
Organisatie-eis: de calculatie van de extra gemaakte kosten dienen aan het management
te worden getoond, zodat er inzicht wordt gekregen in de gevolgen van de strategische
keuzes rond de tijdsafspraken.
Laad-/losadres ontvanger en afzender registreren
Organisatie-eis: van elk vervoerd item dient minstens het laad-/losadres van de afzender
en ontvanger geregistreerd te zijn. Centraal 8oekhuis 8.V. verwacht dat over ongeveer
een jaar 80% van de afzenders gebruik zal maken van barcodelabels, die door CBapparatuur te lezen zijn. Het gevolg is dat van elk te vervoeren of vervoerd item, naast de
ontvanger, ook de precieze afzender (in plaats van categorie afzender) kan worden
geregistreerd. 8ij het plannen van de verzorgingsgebieden en de vaste routes kunnen
deze gegevens inzicht verschaffen in het vervoerspatroon per klant.
Pakketeis: het pakket dient het vaststellen van de verzorgingsgebieden te ondersteunen.
Pakketeis: het pakket dient het vaststellen van de vaste routevolgorde te ondersteunen.
T otale autokosten
Organisatie-eis: om de tarieven van de kleine en grote bakwagens te verifieren dienen de
totale autokosten per kleine en per grote bakwagen te worden vastgesteld. Voor het
creeren van een beeld van de vervoerskosten is het niet nodig met gedifferentieerde
autokosten te rekenen.
De kosten per opdracht toebedelen
Organisatie-eis: via een door Centraal 8oekhuis 8.V. te maken keuze voor een algoritme
voor het toebedelen van de vervoerskosten per stop dierit er inzicht te worden verkregen
in de kosten per stop. Vanuit deze kostenverdeling kunnen managementoverzichten
worden gemaakt van de kosten per opdrachtgever, per vaste stop, per toegevoegde stop,
en dergelijke.
Pakketeis: het pakket dient als output de kosten per stop te kunnen genereren.
Voorcalculatie van de tijdsbesteding per rit
Deze voorcalculatie kwam reeds in paragraaf 9.3 ter sprake. Het wordt hier genoemd,
omdat een voorcalculatie nodig is om de vervoersactiviteiten te kunnen beoordelen.
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Nacalculatie van de tijdsbesteding per rit
Organisatie-eis: voor het maken van een nacalculatie is het belangrijk over alle gegevens
van de uitvoering van de rit te beschikken (inclusief tijdstippen bij de klant). De chauffeur
dient hiervoor tijdens zijn rit de mogelijkheid te hebben om alle vervoersactiviteiten te
registreren, indusief de reden als er van de planning is afgeweken.
Probleemregistratie
Organisatie-eis: de chauffeur dient alle tegengekomen problemen, ook die hij reeds aan
de planner heeft gemeld, tijdens het vervoer te registreren. Deze problemen kunnen de
oorzaak zijn van het verschil tussen de voor- en nacalculatie van de rit Tevens wordt zo
inzicht verkregen in de problemen, die de chauffeur tegen kan komen. De planner kan
hiermee, bij het samenstellen van de ritten, rekening houden.
Verschillen tussen de voor- en nacalculatie doomemen met de chauffeur
Gedurende de eerdergenoemde registratieweek van de chauffeurs bleek in totaal 115
kilometer te zijn omgereden vanwege een niet optimaal in de route of rit geplaatste stop.
Dit chauffeurs schatten dat dit omrijden in totaal 265 minuten kostte. Het was niet duidelijk
of het omrijden geheel aan een verkeerde planning te wijten was.
Organisatie-eis: het is belangrijk, dat de chauffeur aangeeft wanneer en waarom hij van
een opgegeven ritvolgorde is afgeweken. Uit de vergelijking van de voor- en nacalculatie
kunnen de chauffeurs, de planners en de manager Vervoer lering trekken. Paragraaf 9. 7
gaat hier dieper op in.
Het creeren van managementoverzichten kan als functie-eis aan het pakket gesteld worden.
Een andere mogelijkheid is om de gegevens in een databasebestand, buiten het pakket om,
in te lezen. In dit bestand kunnen dan de gegevens tot rapporten warden verwerkt.
Pakket-eis: het pakket dient calculatiegegevens uit te kunnen laten lezen door een ander
program ma.

9.5 Aanvullende pakketeisen
Nog niet direct naar voren gekomen pakketeisen, maar wel vanzelfsprekende, zijn de
volgende:
o Bij het plannen van de dagelijkse ritten dient het pakket met vaste verzorgingsgebieden te
rekenen.
o Bij het plannen van de dagelijkse ritten dient het pakket met vaste routevolgorde te
rekenen.

-

~

Elm van de karakteristieken van de huidige route- en ritplanning, die ook in de "idea1e·
ritplanning van toepassing bleef, is het feit dat meerdere klanten op elm adres de zendingen
ontvangen en/of meegeven. Voor de planning is het van belang deze te herkennen. De stops
dienen dusdanig samengevoegd te worden, dat er geen rijtijd en -afstand tussen de
opdrachten wordt berekend en ook de verblijftijd-indicatie niet wordt dubbelgeteld. De hieruit
afgeleide pakketeis is als volgt:
O Meerdere "orders" voor hetzelfde adres dienen als een stop te worden behandeld.
Op zeer korte termijn gaat Centraal Boekhuis B.V. met afzenders afspraken aan over het
automatisch verzenden van de transportopdrachten.
Het pakket dient de opdrachten ook automatisch te kunnen ontvangen.
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Om te voorkomen, dat het pakket een ophaalopdracht in het begin van een rit plant, wanneer
er nog weinig ruimte vrij is in de wagen, wordt de volgende eis aan het pakket gesteld:
O Bij het route- en ritplannen rekening houden met de voorkeur dat ophaalstops op het
einde van de rit worden gepland.
De planners en de manager Vervoer hebben de wens geuit om aan de lijst van pakketeisen
enkele eisen toe te voegen. Deze wensen hebben geen directe relatie met de doelstellingen
van dit afstudeerproject en worden daarom aangeduid als "zachte eisen":
o de mogelijkheid met mobiele communicatiesystemen en boordcomputers een koppeling te
maken: de afdeling Vervoer verwacht op niet al te lange termijn toch gebruik te gaan
maken van mobiele communicatie en automatische registratie (= boordcomputer).
O de mogelijkheid om in de kaart van het pakket de ritvolgordes te wijzigen door de stops
•aan te klikken en ermee te schuiven naar·andere ritten•: de planner ziet op dit moment in
de kaart de gewenste wijziging, maar dient de verschuiving in de lijst met stops uit te
voeren.
o de mogelijkheid ook over het netwerk van Belgie te beschikken.
De lijst eisen wordt compleet gemaakt door capaciteits- en leverancierseisen. Bij de
capaciteitseisen is rekening gehouden met de te verwachten groei.
Capaciteit
o het wegennetwerk dient minimaal heel Nederland te beslaan,
O het pakket dient minimaal 900 toe te voegen stops per dag en 100 per rit aan te
kunnen en
O het aantal ritten per dag moet minimaal 100 kunnen zijn.
Leverancier.
o de leverancier dient een 24-uurs helpdesk te hebben,
O training aan de gebruikers te bieden,
o een onderhoudscontract af te sluiten (inclusief nieuwe releases),
O betrouwbaar en solide te zijn en
o een escrow-overeenkomst af te sluiten.

9.6 Trace en lntertour
Alie, in dit hoofdstuk genoemde, pakketeisen zijn met AKB Ores (de leverancier van Trace) en
met ORDIS (de leverancier van lntertour) doorgenomen.
In tabel 9.1 staan de resultaten. Bij Trace staat per eis aangegeven of het huidige systeem bij
Centraal Boekhuis B.V. er aan voldoet (•J"), maatwerk of uitbreiding van de standaarden
nodig is \K") of dat de leverancier met bet systeem de eis niet kan realiseren ("N"). In bijlage
9.2 wordt een en ander toegelicht. Voor lntertour wordt met een "K" aangeduid, dat er
maatwerk nodig is, terwijl er een "J" staat als het pakket standaard aan de eis kan voldoen.
Op veel punten voldoen beide pakketten aan de eisen.
Trace blijkt voor bepaalde eisen van maatwerk te moeten warden voorzien en kan aan enkele
eisen niet voldoen.
Zowel Trace als lntertour houden in zekere mate rekening met structurele files door aan de
betreffende wegen een lage snelheid te koppelen. Deze snelheid kunnen beide pakketten
niet tijdsafhankelijk maken.
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Eisen
Gegevens kunnen inlezen uit andere bestanden
Andere programma's kunnen i:iei:ievens uitlezen
Met en zonder tijdvensters per klant kunnen plannen
Kostensplitsing per uur en per kilometer
(kilometertarief: per grate en per kleine bakwagen)
Rekenina houden met het rijtijdenbesluit
Grafische ondersteunini:i door een gedetailleerde weaennetkaart
Verschillende wegtypen met verschillende snelheden onderscheiden
Ook per tijdsinterval verschil in snelheid per weatvPe
Stops toetsen aan een criterium voor wel of niet uitbesteden
Rekening houden met de bereikbaarheid van de klanten
en van (postcode-)aebieden met de waaentypes van Centraal Boekhuis B.V.
Plaatsbepaling van de stops in het netwerk aan de hand van de eerste vijf
posities van de postcode
Rekening houden met de promenadetijden van de centra van de steden en
dorpen en met de verkregen stadsdistributierechten
Rekening houden met de bereikbaarheid van de straten van het wegennetwerk
in relatie tot de waaentypes van CB
Calculaties uitvoeren (gegevens genereren) met betrekking tot de planning
(kosten, tiid, aantal stops, tiidsbestedina en afstand)
De aanduiding per klant kunnen koooelen aan een verbliiftiicl-indicatie
Op basis van het werkelijke wegennet de afstand bepalen
Het vaststellen van de verzorgingsgebieden ondersteµnen
Bii simulaties zowel zonder als met vaste verzorgingsgebieden kunnen rekenen
Het vaststellen van de vaste routevolgorde ondersteunen
Bii simulaties zowel zonder als met vaste routevolgorde kunnen rekenen
Zowel handmatia als automatisch de •opdrachten• ontvanaen
Via een doorCentraal Boekhuis B.V. te kiezen algoritrne de kosten per stop
toewijzen en als uitvoer genereren
Bii het plannen van de dagelijkse ritten met vaste verzorgingsgebieden rekenen
Bii het ptannen van de daaeliikse ritten met vaste routevolaorde rekenen
Stops samenvoegen: meerctere klanten op een adres als elm stop behandelen
Ophaalstops bii voorkeur aan het einde van de rit plannen
Capaciteit
- wegennetwerk Nederland
- 900 toe te voegen stops per dag
- 100 toe te voegen stops per rit
- 100 ritten per dag
Leverancier
- 24-uurs helpdesk
- training aan de gebruikers
- onderhoudscontract (inclusief nieuwe releases)
- betrouwbaar en solide
- escrow-overeenkomst
Wen sen
Koppeling met mobiele communicatie en boordcomputer
Grafisch ritten wijzigen
Wegennetwerk Belgie
Tabet 9.1 Voldoen Trace en lntertour aan de eisen?

Trace
J
J
J
J

lntertour
J
J
J
J

N
N/K
J
N
K
J
K
K?

J
Ko mt
J
N
K
J
J
J

K

J

J

J

J

J

K
J
N
N
J
J
J
K

J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
N

J
J
J
J

J
J
N
J

J
J
J
J

J
J
J
J?
JI K

J
J
J
J
J

J
N

J
J

K

K

~
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Belangrijke verschillen tussen Trace en lntertour zijn de volgende:
•

Trace geeft, in tegenstelling tot lntertour, geen signaal als er een rit is gepland, die niet
aan het rijtijdenbesluit voldoet (in toegestane aantal uur per dag). Beide pakketten geven
per rit het aantal benodigde uren aan. lndien dit op de juiste gegevens (- nonnen) is
gebaseerd, is dit getal voor de planner gemakkelijk aan het rijtijdenbesluit (per dag) te
toetsen.

•

Trace biedt van de grote steden in Nederland aparte netwerken aan (-city-planner). Deze
kaarten zijn zeer hoog geprijst lntertour verwacht binnen een jaar een gedetailleerde
netwerkkaart met het pakket mee te laten draaien om de planner grafisch ondersteuning
te bieden.
lntertour heeft Windows als besturingssysteem, Trace MS-Dos. Naar verwachting wordt
binnen elm jaar ook een "Windows-versie· van Trace op de markt gebracht.
In de MS-Dos versie van Trace kan in de kaart, waarin de ritlen worden aangegeven, niet
grafisch met de stops worden geschoven. Een minder ervaren planner kan in Trace de
gewenste veranderingen in de ritten moeilijk doorvoeren, omdat het schuiven in de
klantenlijst minder "voor zich. spreekt.

•

Op dit moment is AKB Ores, de leverancier van Trace, bezig de plaatsbepaling van de
stops in het netwerk bij Centraal Boekhuis B.V. op basis van de eerste vijf posities van de
postcode uit te laten voeren. Tot nu toe is deze uitbreiding nog geen succes geweest.
Centraal Boekhuis B.V. is al vele "kinderziektes" tegengekomen. lntertour plant al enkele
jaren op basis van de 5-positie postcode. Deze meer gedetailleerde plaatsbepaling
reduceert het aantal keer dat de planner het pakket zal moeten "corrigeren".

•

lntertour kan ondersteuning bieden bij het vaststellen van de verzorgingsgebieden en kan
gebruikt worden bij simulaties voor planning op strategisch en tactisch niveau. Hiermee
kunnen strategische en tactische keuzes word en "beoordeeld".
AKB Ores heeft hiervoor een apart produkt op de markt, dat •de globale planner" heet.

•

Seide pakketten kunnen op laadgegevens (volume en gewicht) plannen.
Ophaalopdrachten worden "negatier gemaakt en worden in de rit gepland wanneer de
wagen ruimte heeft. Centraal Boekhuis B.V. plant niet op laadgegevens en wil de
ophaalstops aan het einde van een rit plannen. In lntertour kan bij elke stop warden
aangegeven op welke plek in de rit de stop moet worden gepland: eerste, voorin, achterin
of laatste. Dit is van belang voor Centraal Boekhuis B.V., omdat sommige ritten perse in
een bepaald gebied, vlakbij een grote "ophaalklanr, moeten eindigen.

•

Een rit kan in Trace maar uit maximaal 72 stops bestaan. Omdat Centraal Boekhuis B.V.
verschillende stops op een adres heeft, kan het aantal stops per rit bij Centraal Boekhuis
B.V. aardig oplopen. Centraal Boekhuis B.V. eist dater minimaal 100 opdrachten kunnen
worden toegevoegd, waardoor de capaciteit van Trace ontoereikend is. Deze eis is echter
op de toekomst gericht. AKB Ores meldde bezig te zijn met een uitbreiding van het
maximum aantal mogelijke stops.
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•

In lntertour kunnen orders niet direct handmatig worden toegevoegd. Bij een later binnen
gekomen opdracht moet opnieuw worden "gedownload". Er kan via een druk op de knop
van het pakket naar het order-invoer-programma worden gegaan, en vice versa.
Bij Trace worden de orders rechtstreeks in het pakket ingevoerd.
Volgens ORDIS zouden pakketten met een order-invoer-programma in het
planningspakket zelf langzamer plannen.

9. 7 Pakketkeuze
Uit de in de vorige paragraaf besproken verschillen tussen Trace en lntertour blijkt dat deze
laatste praktisch standaard aan de eisen van Centraal Boekhuis B.V. kan voldoen.
De kosten voor lntertour bedragen f 40.000,-." lnclusief het wegennetwerk bedragen qe
licentiekosten voor lntertour en het wegennetwerk van de Benelux op basis van de 5-positie
postcode f 49.000,- (alleen Nederland: f 47.000,-). De kosten van het ondertloudscontract
bedragen 12% van de licentiekosten per jaar.
Er is voor al het benodigde maatwerk van Trace geen offerte gevraagd. Verwacht kan
worden, dat de kosten lager liggen dan bovengenoemde lntertour-kosten. Opvallend is echter
dat Trace maatwerk behoeft op punten, die lntertour standaard in het pakket heeft. Ook kan
Trace aan sommige eisen niet voldoen.
Centraal Boekhuis B.V. was een van de eerste klanten van AKB Ores. AKB Ores heeft veel
kunnen leren uit de werking van het pakket bij Centraal Boekhuis B.V.. Het lijkt erop dat ook
nu weer van Centraal Boekhuis B.V. wordt geleerd bij het in gebruik nemen van een netwerk
op basis van de 5-positie postcode.
Het vele "maatwerk" in Trace, waar een prijskaartje aan kan worden gehangen, en het
proefdraaien van een nieuw netwerk bij Centraal Boekhuis B.V. zonder er iets tegenover te
stellen, zetten vraagtekens bij de tegemoetkoming van AKB Ores naar Centraal Boekhuis
B.V.. Ook het feit dat AKB Ores enkele malen failliet is gegaan, maakt de relatie niet
betrouwbaar en solide.
lntertour is tot nu toe een fijne en eerlijke gesprekspartner gebleken en lijkt het op de markt
zeer goed te doen. lntertour biedt de mogelijkheid het pakket enkele maanden op proef te
huren. Dit zou een goede mogelijkheid zijn om de planners met het pakket kennis te laten
maken en te ondervinden of het daadwerkelijk aan alle gestelde eisen kan voldoen.

9.8 Leereffect
In deze paragraaf wordt aangegeven welke rol het ritplanningspakket kan gaan spelen in de
terugkoppeling van gegevens, waaruit lering getrokken kan worden.
De tijd, de kosten en de kwaliteit van een rit kunnen in vijf combinaties warden vastgesteld,
zoals in tabel 9.2 is aangegeven. De kosten zijn terug te vinden in de tijd en afstand, die de
vervoerskosten bepalen. Voor de kwaliteit is het schadevrij rijden in de vergelijking
meegenomen. Op overige kwaliteitsaspecten hebben de planners en de chauffeurs weinig tot
geen invloed.
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Dag X,
Vaste stops en
± 17:00 uur
toegevoegde stops
Dag X+1,
1 + overflowpakket
pakket
verdeling
± 6:00 uur
Dag X+1,
2 + extra opdrachten pakket
pakket
± 17:00 uur
verdeling
Dag X+1,
3 +/- volgorde
pakket
pakket
± 19:00 uur
afwijking chauffeurs
Dag X+1,
4 (= werkelijke rit)
registratie
registratie
± 19:00 uur
chauffeur
chauffeur
Tabel 9.2 Van elm rit over vijf combinaties (kunnen) beschikken

norm
norm
norm
werkelijk

Situatie 1 geeft de voorcalculatie van de rit.
Het vergelijken van situatie 1 met situatie 2 levert inzicht in de extra afstand en tijd, die de
verdeling van de overflow met zich mee brengt.
Het vergelijken van situatie 2 met situatie 3 levert inzicht in de extra afstand en tijd die de
extra opdrachten, die tijdens vervoer warden ontvangen en verdeeld, met zich meebrengen.
Door situatie 3 naast situatie 4 te leggen kan de Planning, aan de hand van de door de
chauffeurs opgegeven reden van afwijking, de route- en ritplanning verbeteren (= leren van
de fouten en/of opgetreden nieuwe verkeerssituaties). Het feit dat de incidentele wijzigingen
in aansluitdagen van de vaste stops niet in Trace warden bijgewerkt, zorgt ervoor dat het
pakket op basis van niet geheel juiste vaste routes plant. Dit kan in sommige situaties een
"verkeerde" planning tot gevolg hebben, zoals in bijlage 9.3 met een voorbeeld wordt
aangetoond.
Het vergelijken van situatie 4 met 5 kan een beeld geven van de prestatie van de chauffeur.
Hierbij moet situatie 4 gebaseerd zijn op reele normtijden, afstanden en risico op schade. De
uit de vergelijking gekomen gegevens dienen met de chauffeur te warden teruggekoppeld. De
chauffeur dient vervolgens de gelegenheid te warden geboden de prestatie te verantwoorden
en indien mogelijk te verbeteren.
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
10.1 lnleiding
In dit hoofdstuk zullen de slotconclusies worden getrokken in relatie tot de in hoofdstuk drie
gefonnuleerde doelstellingen van dit onderzoek.
Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met enkele aanbevelingen, die reeds eerder in dit rapport
naar voren kwamen.

10.2 Conclusies
Voor de conclusies wordt teruggegrepen naar de doelstellingen uit paragraaf 3.2:

•

Computerondersteund plannen kan de afhankelijkheid van de kennis en de ervaring van
de planners bij Centraal Boekhuis B.V. verminderen. Door planninggegevens te
registreren en te onderhouden en het huidige ritplanningspakket (Trace) uit te breiden of
door deze door lntertour te vervangen kan dit worden bereikt.

•

Het gebruik van mobiele communicatie bij Centraal Boekhuis B.V. kan de onzekerheid bij
de Planning rond de uitvoering van de transportopdrachten venninderen. Vooralsnog
kunnen de (verwachte) baten niet opwegen tegen de kosten van een dergelijk systeem.
Een reele voorcalculatie van de ritten, gegenereerd door het ritplanningspakket, kan een
stukje onzekerheid wegnemen.

•

lnzicht in de uitgevoerde vervoersactiviteiten kan bij Centraal Boekhuis B.V. van ritniveau
naar klantniveau worden gebracht door het ritplanningspakket te gebruiken voor het
genereren van gegevens.

10.3 Aanbevelingen
•

Maak van de door het ritplanningspakket geboden mogelijkheden zo veel mogelijk
gebruik.

•

Registreer en onderhoud de karakteristieken van de grootheden (adres, produkt, wagen,
chauffeur en netwerk) en van de relaties tussen deze grootheden zo veel mogelijk buiten
het pakket om.
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•

Houd de ontwikkelingen van de mobiele communicatiesystemen in de gaten. Op korte
termijn zouden de kosten wel eens flink omlaag kunnen gaan. Neem in het
investeringsvraagstuk ook de niet kwantificeerbare voordelen mee.

•

lndien het bellen bij de klant vanuit strategisch oogpunt niet meer kan, dient de klant niet
meer betrokken te worden in het zoeken van contact tussen de planners en de
chauffeurs. Oplossingen dienen te worden gezacht het vaarzien van de chauffeurs van
een telefaankaart (en zargen dat de chauffeurs de telefooncellen weten te staan) of (loch)
implementeren van een mabiel communicatiesysteem. Hierbij dient aok het gebruik van
piepers te warden averwogen.

•

Vergelijk met de planners en de chauffeurs za snel mogelijk de vaor- en nagecalculeerde
rit, zodat de prestaties abjectief in beeld kunnen Worden gebracht en ze hier direct lering
. uit kunnen trekken.

•

Voor de bavengenaemde vergelijking dient de chauffeur een ritvolgordelijst mee te
krijgen, waarop hij de gegevens over de rit, inclusief de reden van het afwijken van de
geplande valgorde, kan aangeven.

•

Neem het pakket lntertaur van ORDIS op proef. Betrek de planners in deze praef en maak
ze vertrouwd met het pakket Laat de planners de plus- en minpunten van lntertaur en de
verschillen met Trace aangeven.

•

lndien de planners voor lntertour kiezen, leg dan met ORDIS contractueel vast welke
gebruikerseisen aan het pakket worden gesteld.

•

lndien wordt overgestapt op lntertour, gebruik dit pakket dan aok voor het plannen van de
verzorgingsgebieden, de vaste routevolgordes en voor simulaties met andere tactische en
strategische doeleinden.

•

Neem de gemaakte keuzes (projectbeperkingen) periodiek in beschouwing. Het vergroten
van de combinatiemogelijkheden in de ritplanning kan tot f 200.000,- kostenvoordeel
apleveren. Een belangrijke stap in deze richtir'lg is het "voor wat, hoort war-principe toe te
gaan passen op de tijdsafspraken. Een differentiele tariefstructuur geeft
anderhandelingskracht

•

Zorg ervaar dat de ritten in het ritplanningspakket en bij Groupage consistent zijn.

De volgende aanbeveling, die niet direct in verband staat m~t de doelstellingen van het
onderzoek, kwam naar voren:
·
• De wachttijden van de chauffuers bij de ·eigen" losdocks brengen naar schatting jaarlijks
f 17.500,- aan extra kosten met zich mee. Bij een uitbreiding van het wagenpark (als
gevolg van de te verwachten groei) kunnen deze kosten flink taenemen. Deze kosten
kunnen warden voorkomen door medewerkers van de Groupage-afdeling de wagens te
laten lessen. De voordelen van dit altematief zijn dat de graupageruimte niet (te) vol raakt
en dat er naar behoefte door Groupage kan warden gelost (met een betere daorstroming
van de gaederen als gevolg).
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