
1

INTERNETLOGISTIEK: 
DE SLEUTEL TOT VERDERE 
E-COMMERCE GROEI
JAARVERSLAG 2012

DINALOG ONDERZOEKSPROJECT CROSS CHAIN ORDER  

FULFILMENT COORDINATION FOR INTERNET SALES



2

[



3

DINALOG ONDERZOEKSPROJECT “CROSS CHAIN ORDER

FULFILLMENT COORDINATION FOR INTERNET SALES

Gesubsidieerd door:

INTERNETLOGISTIEK: 
DE SLEUTEL TOT VERDERE 
E-COMMERCE GROEI
JAARVERSLAG 2012

DINALOG ONDERZOEKSPROJECT CROSS CHAIN ORDER  
FULFILMENT COORDINATION FOR INTERNET SALES

DINALOG ONDERZOEKSPROJECT CROSS CHAIN ORDER  

FULFILMENT COORDINATION FOR INTERNET SALES



4

inherente fijnmazigheid van transportstromen of 
‘last-mile’. Die afhaalpunten worden steeds vaker in 
een fysieke winkel georganiseerd om, geheel in het 
teken van multi-channel retail, synergie te bereiken
tussen het online en fysieke kanaal. Maar ook an-
dere vormen van afhaalpunten, zoals onbemande 
lockers voor web bestellingen, zijn in opkomst.   
Vandaag besteld, morgen in huis of zelfs Same-day-
delivery, afhaalpunten en tijdvakbelevering. Draait 
het niet eigenlijk allemaal om keuzevrijheid van de 
consument? Moet de consument niet per bestel-
ling, per productgroep en wellicht per situatie aan 
kunnen geven waar, wanneer en hoe het pakketje 
moet worden bezorgd? Online winkelen draait om 
bestelgemak en bezorging op maat. Daartoe zullen 
wel informatiestromen in de gehele keten moeten 
worden gekoppeld en gedeeld. Hoe meer we bij-
voorbeeld weten over aflevervoorkeuren van con-
sumenten, des te efficiënter én preciezer kunnen 
we uiteindelijk de logistiek organiseren. 

In het onderzoeksproject ‘cross chain order fulfil-
ment coordination for Internet sales’ opereren we 
op het snijvlak van wetenschap en de e-commerce 
praktijk. Als consortium zijn wij een meerjarige 
samenwerking aangegaan om te werken aan inno-
vatieve concepten die de e-commerce markt een 
stap verder kunnen helpen. In dit jaarverslag kunt u 
lezen wat we daarin dit jaar al hebben bereikt.  

VOORWOORD

BESTELGEMAK 
EN BEZORGING 
OP MAAT

De e-commerce branche moet momenteel wel één 
van de meest dynamische en spannende in Neder-
land zijn. De groei van online sales zet onvermin-
derd door en de logistieke complexiteit groeit even-
redig mee. Daarnaast dwingen de economische 
omstandigheden en strenge concurrentie partijen 
in elke schakel van de keten tot scherp en creatief 
ondernemerschap. Dit heeft er ook in 2012 weer toe 
geleid dat ontwikkelingen en innovatieve logistieke 
concepten elkaar in hoog tempo opvolgden. Het is 
goed om te zien dat daarbij ook steeds vaker wordt 
samengewerkt tussen bedrijven. 

Wat exact dé oplossing voor die complexe inter-
netlogistiek moet zijn, daarover lijkt nog geen 
unanieme overeenstemming te bestaan. Aan de 
ene kant wordt gewerkt aan de leverbetrouwbaar-
heid, via het aanscherpen van tijdsvakbelevering. 
De consument kan bij steeds meer webwinkels aan-
geven binnen welk tijdspanne hij/zij het pakketje 
aan de deur in ontvangst kan en wil nemen. Som-
mige webwinkels kunnen deze tijdvakken al tot op 
2 uur nauwkeurig bepalen en aanbieden. Aan de 
andere kant worden cut-off tijden voor ‘vandaag-
besteld-morgen-in-huis’ nog steeds verlegd, in som-
mige gevallen zelfs tot aan 23:59 uur! 

Tenslotte ziet een steeds grotere groep retailers in 
afhaalpunten de oplossing voor de aan e-commerce 

prof. dr. Kees Jan Roodbergen
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Opvallend is dat er ook veel webwinkels failliet zijn 
gegaan in 2012. Terwijl in 2011 uiteindelijk 55 keer fail-
lissement werd uitgesproken stond eind oktober 2012 
de teller al op 54, 15 procent meer dan in de eerste tien 
maanden van het jaar ervoor. Voor de volwassenheid 
van de branche is dit een belangrijk signaal. Een web-
winkel starten is zo makkelijk nog niet. De startkosten 
zijn de afgelopen jaren wel drastisch afgenomen door 
beschikbare standaardsoftware, maar ook alle andere 
zaken, zoals marketing en logistiek, moeten kloppen.
Bron: Twinkle Magazine ‘KvK: meer stoppende dan startende webwin-

keliers’ 

INTERNET SALES IN NEDERLAND

WEDEROM GROEI 
IN ONLINE VERKOOP     
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De groei van e-commerce dendert voort, ook 
in nederland. De totale online omzet is in 2012 
wederom gestegen, dit keer met 9% tot 9,8 mil-
jard euro. 

Het totaal aantal online consumentenbestedingen in 
2012 betrof 88 miljoen euro, een toename van 13% ten 
opzichte van 2011. Dat komt mede doordat het aantal 
Nederlanders dat via Internet aankopen doet ook dit jaar 
weer is toegenomen. En net als voorgaande jaren bestel-
len die 10,6 miljoen internetkopers ook steeds vaker, per 
persoon gemiddeld 8,3 keer per jaar.  
Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2012, Thuiswinkel.org/Blaauw Re-

search.

Ook de totale online omzet van alle webwinkels in Nederland is in 2012 
wederom gestegen.
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Het aantal online bestellingen per consument groeit stabiel door in 2012; de 
gemiddelde online koper heeft 8% procent meer orders geplaatst dan in 2011.

2011 2012
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In 2012 hebben 10,6 miljoen consumenten online aankopen gedaan, een sti-
jging van 4% ten opzichte van 2011.
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Aantal online kopers
(in miljoenen)

De gemiddelde orderwaarde per bestelling blijft dalen: in 2012 met 4%.
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2.

3.

OVER INTERNETLOGISTIEK

TRENDS EN 
ONTWIKKELINGEN
De e-commerce branche is altijd in beweging. In 
2012 werd de veelbesproken Cookie-wet van kracht, 
bleken de aanzwellende geruchten over een Ne-
derlandse entree van Amazon (weer) ongegrond en 
zette Ahold, middels de spraakmakende overname 
van Bol.com, een grote stap in uitbreiding van haar 
e-commerce activiteiten. Ook op logistiek gebied 
waren er talrijke ontwikkelingen. Eén ding lijkt 
duidelijk: iedereen is nog steeds druk op zoek naar dé 
sleutel tot e-commerce succes. Dat logistiek daarbij 
een cruciaal onderdeel is, wordt gelukkig door steeds 
meer retailers onderkend. Tegelijkertijd lijkt het erop 
dat de waarde van logistiek in de perceptie van de 
consument daalt in de zin dat consumenten steeds 
minder bereid lijken te zijn om daarvoor te betalen. 
Steeds meer webwinkels bieden gratis verzenden én 
retourneren aan. Dat brengt de retailer én logistiek 
dienstverlener in een lastige spagaat. Het vinden van 
een financieel gezonde logistieke organisatie, die 
ook nog eens aan de uiteenlopende wensen van de 
consument voldoet, blijft een uitermate lastige op-
gave. Op de volgende pagina’s zetten we de belang-
rijkste nieuwsbe-richten op een rij en beschrijven we 
drie trends die een cruciale rol (gaan) spelen in het 
behalen en behouden van concurrentievoordeel in 
online sales. 

DRIE TRENDS 2012:

M

raad meer heeft, korting in winkel via Foursquare op 
de smartphone, geïntegreerde afleverroutes voor 
winkels en consumenten. Alles is mogelijk en gebeurt 
ook al, maar waar ligt de toekomst? Integratie van alle 
kanalen wordt een cruciale voorwaarde voor het ver-
leiden van nieuwe klanten (conversie) én het behoud 
van bestaande (retentie). 

MEER SAMENWERKINGSVERBANDEN
De specifieke kenmerken van internetlogistiek 
(kleine, individuele verzendingen, aanzienlijke retour-
stromen, grote mate van fragmentatie door een veel-
voud aan verladers, producten en logistiek dienst-
verleners), gecombineerd met de grilligheid en lage 
voorspelbaarheid van vraag in e-commerce, maakt 
het beheer complex van deze logistieke keten. In 
2012 hebben steeds meer webwinkels naar gezamen-
lijke oplossingen gezocht. Daarnaast heeft een aan-
tal grote retailers hun platform (verder) opengesteld 
voor concurrenten. Voor kleinere internet retailers 
biedt dit de mogelijkheid om producten te verkopen 
onder de vlag van een bekend en vertrouwd e-retail 
merk. Anderzijds biedt het de beherende e-retailer de 
mogelijkheid een breed assortiment aan te bieden 
(en natuurlijk provisie aan transacties te verdienen). 

UITBREIDING AANTAL AFLEVEROPTIES
In het afgelopen decennium overheerste de over-
tuiging dat de consument vooral zo snel mogelijk 
zijn online bestelde producten wenste te ontvangen. 
Anno 2012 lijkt er toch langzaam enige overeenstem-
ming te ontstaan dat de consument vooral wil kun-
nen kiezen uit een breder scala aan afleveropties. Per 
bestelling, per productgroep en wellicht per situatie 
wil de consument aan kunnen geven waar, wanneer 
en hoe het pakketje moet worden bezorgd. Voor be-
paalde productgroepen, zoals high-end elektronica, 
zal er ongetwijfeld behoefte aan leversnelheid blij-
ven bestaan. Voor andere producten is deze urgen-
tie minder aanwezig en zal het voornamelijk om le-
verbetrouwbaarheid en specifieke tijdvakbelevering 
draaien. Het één hoeft het ander overigens niet uit te 
sluiten.

1. MULTI-CHANNEL RETAIL
Multi-channeling blijft één van de meest besproken 
onderwerpen in e-commerce. De gebruikte definities 
lopen nogal eens uiteen, maar multi-channel retail (of 
omni-channel) komt neer op een integrale strategie 
voor consumentencontact via alle mogelijk kanalen. 
Dus naast fysieke retail en online retail, ook m-com-
merce (op smartphones), t-commerce (op tablet) en 
f-commerce (via facebook) en vooral kruisverbanden 
tussen deze mogelijkheden. De consument moet via 
elk communicatie- en verkoopkanaal een consistente 
en relevante beleving en dienstverlening ervaren.
Daarmee vervagen de grenzen tussen fysiek en on-
line steeds verder. Internetbestellingen versturen 
vanuit de winkel wanneer het e-magazijn geen voor-

8
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JANUARI 2012: 
GROEIEND COOLBLUE ZOEKT 
WINKELS IN UTRECHT EN AMSTERDAM
Hoewel een zeer groot deel van de kleinere fysieke win-
kels (nog) geen webwinkel heeft, is het hebben van 
een webwinkel voor grote winkelketens een vanzelf-
sprekendheid. Het omgekeerde begint nu ook zichtbaar 
te worden. Veel webwinkels hebben al één fysieke vesti-
ging waar de consument terecht kan. Coolblue gaat een 
flinke stap verder. Met de fysieke winkels in Rotterdam, 
Eindhoven, Groningen en Antwerpen biedt het bedrijf 
haar klanten de mogelijkheid producten te zien, te voe-
len en advies in te winnen. Naast de stuwende werking 
van online sales op verkoop in de fysieke winkel, werkt 
het ook andersom. Mensen hebben meer vertrouwen in 
het doen van een online aankoop wanneer ze weten dat 
ze ergens een steen door de ruit kunnen gooien als het 
misgaat, aldus directeur Pieter Zwart.

Bron: Twinkle Magazine ‘Groeiend Coolblue zoekt winkels in Utrecht en 
Amsterdam’, 25 januari 2012.

JANUARI 2012: 
INTEGRATIE VAN ICT SYSTEMEN 
IS ESSENTIEEL VOOR MULTI-CHANNEL RETAIL
Bij multi-channel strategieën zijn back-office functies en 
processen van vitaal belang. Integratie van ICT systemen 
over de verschillende verkoop- en distributiekanalen 
onderscheidt de succesvolle retailer van de rest, con-
cludeert PwC op basis van een uitgebreid onderzoek 
naar de multi-channel consument. Een geïntegreerde 
ICT-infrastructuur stelt retailers daarnaast in staat multi-
channel resultaten nauwkeurig te monitoren via omzet-, 
traffic- en winst-indicatoren.

Bron: PwC rapport. Selling to the multichannel consumer; Strategic 
and operational challenges for multi-channel retailers.

FEBRUARI 2012: 
AHOLD NEEMT BOL.COM OVER
Met de online-boodschappen diensten Albert.nl 
en peapod.com was Ahold al jarenlang actief in de 
e-commerce. Met de overname van Bol.com zet het con-

cern een enorme stap naar de gewenste vergroting van 
de online omzet in non-food. Voor het overgenomen 
Bol.com moet de alliantie onder andere leiden tot snel-
lere uitbreiding van het online assortiment én krijgt het 
er  een uitgebreid netwerk van afhaalpunten bij. KIALA 
faciliteert de afhaalpunten van Bol.com in vestigingen 
van Albert Heijn. Later in het jaar zal Albert Heijn tevens 
het afhaalconcept ‘Pick Up Points’ lanceren, waar con-
sumenten online bestelde producten kunnen afhalen 
zonder de auto te hoeven verlaten.

MAART 2012: 
VIRTUELE WINKELSTRAAT STAD.NL 
OPENT HAAR DEUREN
Webwinkeliers lijken elkaar steeds vaker op te zoeken 
en vormen bijvoorbeeld samen een virtuele winkel-
straat. Eén van de leukste winkelstraatjes opende in 
maart 2012 haar deuren: Stad.nl, een winkelstraat met 
veelal kleinere webwinkels die producten met een be-
paalde gevoelswaarde verkopen (tassen, sieraden, ba-
bykleding). Winkeltjes die je in de traditionele fysieke 
winkelcentra waarschijnlijk ook eerder bij elkaar in de 
zijstraatjes zult vinden. Webwinkelen krijgt met dit soort 
virtuele winkelstraten steeds meer de beleving en het 
plezier van ouderwets winkelen, maar dan met het ge-
mak van online shoppen en thuisbezorging.

APRIL 2012: 
DOCDATA EN TNT EXPRESS 
INTRODUCEREN SAME-DAY DELIVERY
Inspelend op de vermeende verschuiving van snel-
heid naar leverbetrouwbaarheid hebben verschillende 
web retailers in 2012, vaak in samenwerking met een 
logistiek dienstverlener, serieus werk gemaakt van het 
aanscherpen van tijdvakbelevering. Tegelijkertijd ex-
perimenteren TNT express en Docdata juist met same-
day delivery, waarbij de consument tegen een tarief van 
19,95 euro in staat wordt gesteld het pakketje nog de-
zelfde dag in huis te hebben. 

8
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JUNI 2012: 
STEEDS MEER HORIZONTALE 
SAMENWERKING 
De grilligheid en snelle groei van e-commerce beïn-
vloeden niet alleen de keuze van een retailer om lo-
gistiek zelf te doen of uit te besteden, ook horizontale 
samenwerking (tussen webwinkels onderling), zal steeds 
meer plaats gaan vinden. Aan de voorkant gebeurt dit 
al regelmatig en het lijkt slechts een kwestie van tijd 
voordat ook aan de logistieke achterkant intensiever zal 
worden samengewerkt. Dat kan grote schaalvoordelen 
opleveren, bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk 
winkelwagentje waardoor zendingen van verschillende 
webwinkels gebundeld kunnen worden, zo kan worden 
opgemaakt uit een artikel over e-commerce in vakblad 
Supply chain magazine. 

Bron: Supply Chain Magazine 7(4), p30-36

JUNI 2012: 
BPOST TEST NIEUWE DIENST VOOR 
GEBUNDELDE LEVERING VAN 
BOODSCHAPPEN EN ONLINE BESTELLINGEN
Het Belgische Bpost heeft in haar thuisland een aantal 
eerste testen voor de gebundelde levering van bood-
schappen en online bestellingen aan huis uitgevoerd. 
Het systeem werkt als volgt: de klant neemt, per telefoon 
of via het internet, contact  op met Bpost en bepaalt di-
rect een tijdsvenster voor de levering. Vervolgens plaatst 
de klant zijn bestellingen bij één of meerdere buurtwin-
kels of online winkels. Bpost haalt die online bestelde 
goederen op en levert ze op het afgesproken uur aan 
de deur af en neemt tevens waar nodig goederen (bijv. 
leeggoed, strijkgoed, herstellingen)  mee terug. Betaling 
geschiedt via een mobiele betaalterminal van de Bpost-
medewerker, waarna Bpost de betaling aan de betref-
fende winkeliers afhandeld. 

Bron: weliswaar.be, Welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaan-
deren

JULI 2012: 
WEBWINKELVOORRAAD VERSCHUIFT 
NAAR NEDERLANDSE GRENS
Het Internet vervaagt internationale grenzen, ook voor 
retailers. Vanuit steeds grotere distributiecentra pro-
beren groeiende webwinkels vaker meerdere landen te 
bedienen. Daarmee worden webwinkelvoorraden steeds 
dichter bij de Nederlandse grens neergelegd. Voor veel 
grensgebieden, bijvoorbeeld de regio Venlo, biedt dit 
mogelijkheden zich als Internetlogistiek knooppunt te 
profileren. Later in het jaar wordt tevens een onderzoek 
gepubliceerd waarin de kansen voor Nederland als lo-
gistieke e-commerce hub worden geïnventariseerd. 

OKTOBER 2012: 
MEER AANDACHT VOOR 
RETOURPROCESSEN IN E-COMMERCE
De mogelijkheid tot retourneren is onlosmakelijk ver-
bonden met e-commerce en is voor de consument een 
welkome service. Aan de andere kant levert het tegelijk 
veel extra werk op in het magazijn. Nadelen kunnen ech-
ter geminimaliseerd worden wanneer de retailer de re-
touren op waarde schat en deze snel en efficiënt afhan-
delt. Door de retourprocessen bijvoorbeeld te integreren 
met andere processen in het magazijn, zoals orderpick-
ing. Er bestaan reeds een aantal interessante initiatieven 
tot efficiënte retourenverwerking. Eén daarvan, 12Re-
turn, is gelieerd aan topinstituut Dinalog. 

DECEMBER 2012: 
CBS: GROOTSTE GROEI IN RUIM TWEE JAAR 
VOOR WEBWINKELS
Het Centraal Bureau voor Statistiek brengt de omzet-
cijfers van de detailhandel over oktober 2012 naar 
buiten. Waar de traditionele detailhandel zich nog 
steeds in zwaar weer bevindt, blijken webwinkels de 
grootste omzetgroei (bijna 9 procent) in ruim twee jaar 
te noteren. De cijfers zijn nog niet helemaal afgestemd 
op het multi-channel denken: omzet die reguliere win-
kelbedrijven via online sales realiseerden worden niet 
meegerekend bij de totale detailhandelsverkoop via 
internet.
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OPZET ONDERZOEKSPROJECT

ELKE ONLINE ORDER 
VERTELT EEN VERHAAL 
Het runnen van een webwinkel is een uitdagende, veel omvat-
tende taak. Dat geldt voor zowel een gevestigde winkelketen 
die recent een online winkel heeft gelanceerd, als voor een be-
ginnende ondernemer die met zijn webwinkel de zolderkamer is 
ontgroeid. Wat aan de voorkant in de webwinkel wordt beloofd, 
moet aan de achterkant worden waargemaakt. Zo niet, dan is de 
consument met een klik van de muis vertrokken naar een con-
current. De logistieke organisatie achter de webwinkel is echter 
complex. Het Dinalog onderzoeksproject ‘Cross chain order ful-
filment coordination for Internet sales’ tracht, door zorgvuldige 
analyse van de transport- en informatiestromen die e-commerce 
met zich meebrengt, orde in deze complexiteit te brengen. 

Internetlogistiek kenmerkt zich onder andere door kleine, individuele 
verzendingen, een veelvoud aan verladers (webwinkels) van verschil-
lend formaat, een grote variëteit aan producten, een veelvoud aan 
logistiek dienstverleners, aanzienlijke retourstromen en een grote 
grilligheid in vraag. Via zorgvuldige analyse van de transport- en infor-
matiestromen kan wetenschappelijk onderzoek e-commerce mana-
gers ondersteuning bieden bij belangrijke beslissingen. Door in-
zichten te genereren, richting te geven en goed onderbouwde hand-
vatten aan te reiken. Elke online geplaatste order genereert immers 
data en vertelt daarmee een verhaal. Een verhaal dat van begin tot 
eind van de keten uitgelezen kan worden. Wie heeft de order wan-
neer geplaatst? Hoe is de klant in de webwinkel bij juist dat product 
terecht gekomen? Hoe snel wordt de order verwerkt en verzonden 
naar het magazijn? Wanneer is het bestelde product verzameld in het 
magazijn? Welke route naar de klant heeft de order afgelegd? Is het 
gelukt de order in één keer bij de juiste persoon af te leveren? Zo nee, 
waarom niet? Elke order vertelt een verhaal, ook in gezamenlijkheid 
met de miljoenen andere orders die per jaar via Internet worden ge-
plaatst en afgehandeld. 

Veel vraagstukken in Internetlogistiek zijn niet nieuw, maar in de basis 
gestoeld op aloude supply chain theorieën zoals het handelsreizigers-
probleem. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van de snelste route 
in een distributienetwerk langs een aantal fysieke winkels die tevens 
dienen als afhaalpunt voor internetbestellingen. Wel worden deze 
problemen, met de groei van e-commerce,  steeds omvangrijker. Het 
Dinalog onderzoeksproject ‘Cross chain order fulfilment coordination 
for Internet sales’ tracht te ondersteunen met relevant wetenschap-
pelijk onderzoek, verdeeld over vier onderzoeksthema’s. Op de vol-
gende pagina’s vindt u deze onderzoeksthema’s op een rijtje, voor-
zien van toelichting. 
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PROJECT 1: 
MULTI-CHANNEL STRATEGIEËN
Veel retailers hebben naast een webwinkel ook een aantal fysieke 
winkels. In dit deelproject onderzoeken we de mogelijkheden om 
logistiek optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een 
dergelijk netwerk biedt. Als in het internetmagazijn een product bij-
voorbeeld niet meer op voorraad ligt, zouden we de consument een 
bericht moeten kunnen sturen met het adres van de dichtstbijzijnde 
winkel waar het product nog wel ligt. En misschien kunnen we zelfs 
het product vanuit die  winkel thuis laten bezorgen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan producten die uitgefaseerd worden en op een ge-
geven moment alleen nog in een winkel op voorraad liggen, maar 
die je in het centrale magazijn niet meer bij wilt bestellen. Maar als je 
die mogelijkheid introduceert, heeft dat ook consequenties voor de 
plaatsing van voorraden in de keten. Welke artikelen moeten we in 
welke aantallen neerleggen in magazijnen en winkels om optimale 
prestaties te kunnen leveren? En wanneer wordt het lonend om een 
ander afleverkanaal te kiezen dan de order van de klant lijkt te sug-
gereren? 

In dit deeltraject wordt ook onderzoek gedaan naar strategische fac-
toren in uitbestedingsbeslissingen. Wanneer kunnen webwinkels 
vanuit strategisch oogpunt het beste (een deel van) de logistieke 
operatie of e-fulfilment uitbesteden en wanneer doet een (internet) 
retailer er goed aan deze juist ‘in-house’ te houden? Wanneer wordt 
besloten uit te besteden, voor welke logistieke partij kan dan het 
beste worden gekozen? Door  de ontwikkeling van onder andere een 
strategisch framework wordt getracht inzicht en ondersteuning te 
geven bij deze vraagstukken.

PROJECT 2: 
EEN LOGISTIEKE IDENTITEIT
Het delen van informatie en andere samenwerkingsopties vormen 
voor veel bedrijven een angstig idee. Want een concurrent zou met 
jouw gegevens aan de haal kunnen gaan, of de voordelen alleen 
voor zichzelf kunnen houden. Of een kleinere concurrent zou kunnen 
meeliften met de schaalvoordelen van grotere partijen, zoals lagere 
tarieven of betere marktinzichten. Toch zijn er talloze voorbeelden 
bekend waarbij alle partijen wel grote voordelen kunnen halen uit 
samenwerking. En sommige zaken zijn gewoon onmogelijk te be-
reiken zonder samenwerking. Dit project valt in de laatste categorie.
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Een grote ergernis van consumenten is het arsenaal aan inlognamen 
en wachtwoorden dat ze bij moeten houden. Thuiswinkel.org intro-
duceerde het begrip e-identity; een manier om met één gebruikers-
naam en wachtwoord bij meerdere webwinkels aan te melden. Waar-
mee een consument ook direct terecht kan bij webwinkels waarmee 
hij of zij nog nooit eerder zaken heeft gedaan. De naam voor het con-
cept is er dus al, maar verder is het nog niet. In een werkgroep wordt 
nu getracht om dit idee werkelijkheid te laten worden. 

En als er dan toch een systeem is voor het uitwisselen van inlogge-
gevens, dan kunnen we ook gelijk enkele logistieke basisgegevens 
hieraan koppelen. Denk hierbij aan aflevervoorkeuren zoals een vaste 
afleverdag en instructies voor de bezorger als hij voor een dichte 
deur komt te staan. Verder biedt het beoogde systeem ruimte voor 
identiteitsdiensten zoals leeftijdsverificatie voor aankopen waarbij 
dat wettelijk verplicht is. 

Dit project richt zich dus op het beheer en de uitwisseling van enkele 
basisgegevens. Iedere partij in de e-commerce kan hiervan voordeel 
hebben. De gegevens zijn ook niet concurrentiegevoelig. Er wordt 
ook bijvoorbeeld geen portal ontwikkeld waar de consument iedere 
keer heen gaat. Het aanmaken van de gegevens is voor de klant een-
malig, met onregelmatige updates bijvoorbeeld bij verhuizing. Verder 
gaat de consument naar zijn of haar gebruikelijke websites en krijgt 
de producten thuisbezorgd via een bezorger waarmee de webwinkel 
een contract heeft. 
 

PROJECT 3: 
INTRALOGISTICS
Internetlogistiek vraag om een andere inrichting en organisatie van 
magazijnen. Neem bijvoorbeeld het grote aantal retouren waarmee 
webwinkels te maken krijgen. En hoe houden we rekening met het 
grillige vraagpatroon? In dit deelproject onderzoeken we onder meer 
hoe we een magazijn voor verschillende webwinkels zo handig mo-
gelijk kunnen inrichten. Er worden antwoorden gezocht op de vraag 
hoe het bundelen van bestellingen en zendingen zo efficiënt moge-
lijk georganiseerd kan worden. Ook bekijken we hoe we de afhande-
ling van retouren efficiënter kan door verdere integratie met reguliere 
processen zoals orderverzamelen. Door het dynamische karakter van 
e-commerce wordt een thema als slotting, het bepalen van de beste 
opslaglocaties voor producten in het magazijn, steeds belangrijker. 
Vraagpatronen veranderen haast sneller dan er statistieken over kun-
nen worden gemaakt. Nieuwe slimme methoden worden ontwikkeld 
om realtime slotting beslissingen te kunnen nemen.
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PROJECT 4: 
OPTIMALISATIE VAN HET BIBLIOTHEEKNET WERK
Klanten van openbare bibliotheken kunnen steeds gemakkelijker via 
internet boeken aanvragen en reserveren: een bijzondere vorm van 
internetlogistiek, aangezien alle boeken ook weer retour moeten.

Centraal in dit deelproject staat onderzoek naar logistieke optimali-
satie van het netwerk van bibliotheken in Nederland. Er wordt onder 
andere onderzocht wat de meest efficiënte en gewenste methode is 
om de gereserveerde boeken bij de klanten te krijgen: ophalen in de 
bibliotheken, afleveren aan huis of ophalen via speciale afhaalpunt-
en? En hoe organiseren we dan het retourproces? 

Belangrijke onderzoeksthema’s betreffen verder de organisatie van 
een gezamenlijke achtergrondcollectie voor openbare bibliotheken, 
gezamenlijke collectievorming en –beheer van items die regelmatig 
tot vaak worden uitgeleend en de logistieke organisatie van de laat-
ste kilometers. Onderzocht wordt of bibliotheken kosten kunnen be-
sparen door collecties te delen en op centrale punten neer te leggen. 
Hoeveel exemplaren van een boek zijn nodig en op welke locaties 
moeten ze liggen om klanten snel van een boek te voorzien?

EERSTE RESULTATEN
Het onderzoeksproject heeft een looptijd van vijf jaar. Inmiddels zijn 
er al veel waardevolle onderzoeksresultaten gegenereerd. Verderop 
in dit jaarverslag geven we u een overzicht van resultaten.

Dinalog
Het onderzoeksproject “Cross-chain order fulfilment coordination for internet sales” 

is één van de eerste vijf research & development projecten van het Dutch Institute for 

Advanced Logistics. Dinalog is in 2009 opgericht om het Nederlandse innovatiepro-

gramma op het gebied van logistiek en supply chain management gestalte te geven. 

Dinalog heeft onder meer als doel om wetenschappelijke kennis op het gebied van 

logistiek en supply chains te ontwikkelen met wereldwijde erkenning, zowel van de 

wetenschappelijke wereld als het bedrijfsleven.

Dit onderzoek sluit naadloos aan bij Cross Chain Control Centers (4C), één van de 

centrale onderzoeksvelden die door Dinalog zijn vastgesteld. 4Cs zijn regiecenters 

van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk worden gecoördineerd en geregis-

seerd. Dit onderzoeksproject wordt deels door Dinalog gefinancierd. De bedrijven 

en instellingen die deel uitmaken van het onderzoeksconsortium, zorgen voor de 

andere helft.
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OPZET ONDERZOEKSPROJECT

CONSORTIUMPARTNERS 
VERTEGENWOORDIGEN KETEN 
INTERNETLOGISTIEK

CB
CB, het voormalige Centraal Boekhuis, is van 
oudsher de logistieke dienstverlener van het 
boekenvak. Vanuit Culemborg verzorgt het 
bedrijf niet alleen de belevering van boekhan-
dels, maar ook de aflevering van webwinkels. 
Bekendste klant is Bol.com, dat al ruim tien jaar 
zijn logistiek voor boeken in Culemborg heeft 
ondergebracht. CB is onder meer betrokken bij 
het onderzoek naar vernieuwende magazijn-
concepten en naar de bundeling van goede-
renstromen voor e-commerce. Daarnaast wil de 
logistieke dienstverlener graag nog preciezer 
kunnen leveren op het moment dat het de con-
sument goed uitkomt. Naast boeken biedt CB 
haar dienstverlening sinds 2011 ook aan voor 
andere productcategorieën, voornamelijk in 
fashion en zorg. 

Districon
Als ervaren en snel groeiend adviesbureau heeft Dis-
tricon zijn kennis uitgebreid tot het gehele logistieke 
werkveld. Ook internetlogistiek hoort daar natuurlijk 
bij. Districon is ervan overtuigd dat supply chains 
in de toekomst meer en meer aangestuurd worden 
door algoritmes. Dat heeft grote consequenties 
voor bedrijven, en vooral voor supply chain mana-
gers. Een deel van de onderzoeksinspanningen van 
Districon richt zich daarom op de begeleiding van 
studenten die op zoek gaan naar nieuwe algoritmes 
voor logistieke processen. 

Centric
Een bekend product van Centric is Locus WMS 
dat wordt gebruikt om de logistieke processen 
in distributiecentra aan te sturen. Ook biedt 
Centric oplossingen op het gebied van winkel-
automatisering. In de visie van Centric zullen 
retailers, willen ze overeind blijven in de steeds 
complexere markt, moeten zorgen voor afstem-
ming tussen de verkoopkanalen en voor syn-
chronisatie van ketenprocessen. Dit leidt vervol-
gens ook weer tot nieuwe vraagstukken op het 
gebied van intralogistiek. Een onderwerp dat 
Centric binnen dit thema uitdiept is advanced 
slotting. De WMS-leverancier wil graag bijdra-
gen aan het ontwikkelen en implementeren van 
nieuwe algoritmes om producten nog slimmer 
toe te wijzen aan pick- en bulklocaties in de dy-
namiek van e-commercemagazijnen.

DHL
DHL Supply Chain verzorgt de ketenregie voor 
bedrijven uit verschillende sectoren. De basis 
vormt het warehouse, maar samen met zuster-
organisaties DHL Express en DHL Freight orga-
niseert de logistiek dienstverlener ook de inko-
mende en uitgaande goederenstromen vanaf 
de bron tot aan de eindgebruiker. Net als DHL 
Express en Selektvracht is ook DHL Supply Chain 
actief op het gebied van internetlogistiek. Ter-
wijl de eerste twee divisies actief zijn op de ‘last 
mile’, verzorgt DHL Supply Chain de fulfilment 
voor een aantal webwinkels. In lijn met de eigen 
integrale visie op e-fulfilment is DHL betrokken 
bij diverse activiteiten in dit project.
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PostNL
Naast het bezorgen van post en pakketten kan 
PostNL ook het complete fulfilment-proces voor 
webwinkels organiseren. Dat consumenten 
daarbij steeds meer zelf invloed op de logistiek 
willen uitoefenen, merkt PostNL dagelijks aan 
de dienst Mijnpakket.nl. Consumenten die op 
het moment van aflevering niet thuis waren, 
geven via Mijnpakket.nl een ander adres of af-
levermoment op of geven aan dat ze het pakket 
zelf willen ophalen. PostNL e-Commerce pleit er 
echter voor om al eerder in de keten aandacht 
te schenken aan het logistieke proces, zodat de 
consument al voor of tijdens het orderproces 
deze invloed kan uitoefenen. PostNL levert  een 
bijdrage in de vorm van kennis en gezamenlijke 
onderzoekstrajecten op diverse gebieden. 

Beurtvaartadres
Beurtvaartadres is een onafhankelijke, dienst-
verlenende organisatie van verladers en lo-
gistiek dienstverleners. Het heeft een rijke his-
torie die teruggaat tot 1685. Als geen ander 
weet Beurtvaartadres hoe lastig het is om ge-
standaardiseerde informatie-uitwisseling tus-
sen verladers en logistiek dienstverleners tot 
stand te brengen. Daarom brengt deze organi-
satie graag zijn kennis en ervaring in bij het 
ontwikkelen van nieuwe concepten. 
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Vereniging van Openbare Bibliotheken 
(VOB)
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) 
is de branchevereniging waarbij alle bibliotheek-
organisaties in Nederland zijn aangesloten. In 
totaal hebben die organisaties meer dan 1000 
bibliotheekvestigingen in heel Nederland. Met 
circa vier miljoen leden bedienen de bibliothek-
en een grote doelgroep. Door deelname aan dit 
onderzoeksproject geven de VOB en het SIOB 
hun wens gestalte om samen te werken op het 
terrein van bibliotheekinnovatie, in dit geval op 
het gebied van inkoop en distributie. 

Kennisinstellingen:
Rijksuniversiteit Groningen
De slogan er gaat niets boven Groningen geldt 
zeker ook voor het vakgebied Operations. De 
vakgroep is een van de grootste Europese 
onderzoeksgroepen op het gebied  van Opera-
tions Management, Operations Research en In-
dustrial Engineering en telt zes hoogleraren op 
deze gebieden. De vakgroep is onderdeel van 
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

Erasmus Universiteit Rotterdam
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) profi-
leert zich als een internationaal georiënteerde 
universiteit met een stevige verankering in de 
stad Rotterdam en de regio. Diverse initiatieven 
worden op de EUR ontplooid op het gebied van 
logistiek, supply chain management, informa-
tie- en communicatietechnologie. 

CTAC
Als ‘one-stop-shop’ ICT-dienstverlener bedient 
CTAC een groot aantal bedrijven in binnen- en 
buitenland met software van SAP of Microsoft. 
Dat betekent dat CTAC de bedrijfssystemen van 
deze softwareleveranciers implementeert en 
beheert. Onder die bedrijven bevinden zich veel 
klanten die inmiddels ook hun producten via in-
ternet verkopen. De reden waarom CTAC deel-
neemt aan een onderzoeksproject op het ge-
bied van internetlogistiek is dan ook simpel: de 
klanten zijn met dit onderwerp bezig. Ze heb-
ben een webwinkel ingericht en ondervinden 
als gevolg daarvan problemen op logistiek vlak. 
Met participatie aan dit onderzoek wenst CTAC 
de kennis op dat vlak te vergroten en de erva-
ringen van haar klanten in te kunnen brengen. 

ScanYours.com
ScanYours.com adviseert bedrijven op het ge-
bied van e-business en online marketing en 
voert daarvoor ook marktonderzoek uit. In dit 
onderzoeksproject naar internetlogistiek ziet 
ScanYours.com voor zichzelf een rol wegge-
legd bij het in kaart brengen van de belangen 
van klanten. In alle mooie logistieke concepten 
die worden bedacht, moeten die niet uit het 
oog worden verloren. Nieuwe concepten zullen 
daaraan getoetst moeten worden. Daarnaast 
hoopt ScanYours.com nieuwe inzichten op te 
doen, die het bedrijf straks kan toepassen. 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 
(SIOB) is een stichting met de opdracht om de 
wettelijke taken van de overheid voor het stel-
sel van openbare bibliotheken uit te voeren. Het 
SIOB trekt in dit onderzoeksproject over inter-
netlogistiek gezamenlijk op met de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken. Beide instanties wil-
len de mogelijkheden voor meer samenwerking 
tussen de bibliotheekorganisaties en provinciale 
serviceorganisaties in Nederland onderzoeken. 
Dat betreft dan vooral meer samenwerking op 
het gebied van collectievorming en distributie.
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Vrije Universiteit
Op de Vrije Universiteit werken diverse onder-
zoekers samen om vraagstukken op het gebied 
van logistiek en supply chain management te 
analyseren. Samenwerking met onderzoeks-
groepen op het gebied van Marketing, Opera-
tions Research, Informatiekunde, Ruimtelijke 
Economie en Bedrijfswiskunde binnen verschil-
lende faculteiten van de Vrije Universiteit hoort 
daar als vanzelfsprekend bij. 

Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam (UvA) is één van 
de oudste van het land, met wortels die terug-
gaan tot 1632. Deze universiteit besteedt veel 
aandacht aan boekwetenschap. Een uitvloeisel 
daarvan is de leerstoel Boekhandel in de Fa-
culteit der Geesteswetenschappen, dat de cul-
turele en maatschappelijke betekenis van de 
boekhandel in kaart probeert te brengen.

PROJECT COORDINATION COMMITTEE 
2012 
Prof. dr. Kees Jan Roodbergen (RuG, weten-
schappelijke leiding) 
Prof. dr. Iris F.A. Vis (RuG) 
Prof. dr. Jaap Boter (VU, UvA) 
Marco Bijvank (EUR)
Jerry van Leeuwen (ScanYours.com) 
Hans van Waveren (Districon)
Martijn Frusch (PostNL)
Alfredo Molin (DHL)
Peter Feuth (Centric)
Arjan Bergman (CTAC)
Norma Verheijen (SIOB)
Cees Pronk (CB)

OVERIGE ONDERZOEKERS IN 2012 
Dr. Remco Germs (RuG) 
Drs. Gerlach van der Heide (RuG) 
Drs. Tom Steffens (RuG) 
Drs. Susanne Wruck (VU)
Drs. Arjan Dijkstra (RuG) 
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NORMA VERHEIJEN, PROGRAMMAMANAGER SIOB

“DIT ONDERZOEK VERBREEDT ONS 
PERSPECTIEF”
De openbare bibliotheken in Nederland staan voor grote uitdagingen. Denk aan de verschuivende vraag van 
fysieke naar digitale media en de bezuinigingen. Ook de ingebruikname van de Nationale Bibliotheek Catalo-
gus dit jaar levert nieuwe uitdagingen op, leden kunnen straks via internet alle bibliotheekboeken in Neder-
land zien en reserveren. Dat gaat een hele nieuwe dynamiek opleveren in de logistiek. Met ondersteuning van 
wetenschappelijk onderzoek probeert het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken hierop antwoord te vinden. 
Programmamanager Norma Verheijen: “De eerste onderzoeksresultaten zijn erg enthousiast ontvangen.”

Dit jaar worden de openbare bibliotheken in Neder-
land aangesloten op de online Nederlandse Bibliotheek 
Catalogus (NBC). Dat betekent dat alle collecties via één 
uniform internetplatform zijn te raadplegen. “Dat heeft 
ongetwijfeld gevolgen voor de logistiek. De drempel om 
een boek uit een andere bibliotheek aan te vragen wordt 
immers een stuk lager. We hebben alle reden om aan te 
nemen dat deze vraag een stuk groter zal worden, met 
als gevolg een stijging van het aantal leveringen tussen 
bibliotheken”, vertelt Norma Verheijen, programmama-
nager collectie Nederland van het Sectorinstituut Open-
bare Bibliotheken (SIOB).
De ingebruikname van het NBC roept een hoop vragen 
op waarop Verheijen nog geen antwoord heeft. “Hoe-
veel groter zal de vraag naar boeken uit andere collec-
ties worden? En hoeveel gaat dat kosten? Misschien is 
het voor de lokale bibliotheek wel goedkoper om het 
gevraagde boek zelf aan te schaffen dan het van de an-
dere kant van het land te laten komen.”

NIET MEER TERUGSTUREN
Het antwoord op deze en vele andere vragen hoopt het 
SIOB te vinden dankzij het onderzoeksproject Cross-
Chain Order Fulfilment Coordination For Internet Sales. 

Gerlach van der Heide is één van de wetenschappers 
die binnen dit project onderzoek doet naar nieuwe lo-
gistieke modellen voor de bibliotheekwereld. “Hij onder-
zoekt onder meer wat de meest geschikte locatie is om 
bepaalde onderdelen van de collectie op voorraad te 
houden. Het heen en weer verzenden van boeken tus-
sen bibliotheken kost veel en duurt soms dagenlang”, 
weet Verheijen.

Eén van de onderzochte ideeën is om het boek op de 
laatste locatie te laten staan en niet terug te sturen naar 
de bibliotheek van oorsprong. Als iemand uit Eindhoven 
dus een boek uit Groningen bestelt, blijft het boek nadat 
het is teruggebracht in Eindhoven daar staan tot de vol-
gende aanvraag. Verheijen: “Dat scheelt in ieder geval al 
één logistieke beweging. En misschien moeten we dat 
niet voor alle boeken doen, maar alleen voor boeken 
waarvan de kans groot is dat die in die regio opnieuw 
worden opgevraagd. Daarvoor moeten we dan wel aan 
de slag met onze historische gegevens en onderzoeken 
welke collectieonderdelen in welke bibliotheek het 
meest worden opgevraagd. Als blijkt dat in de Achter-
hoek veel tuinboeken worden uitgeleend, kunnen we 
daarmee rekening houden. Het mooie is dat we straks 
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dankzij de Nationale Bibliotheek Catalogus over heel 
veel goede leengegevens beschikken.”

COLLECTIES DELEN
Deze nieuwe logistieke concepten zorgen voor discus-
sie in de bibliotheekwereld. Het kan immers zijn dat het 
maanden duurt voordat een bibliotheek een boek uit 
zijn eigen collectie terugziet. Een collectie die meest-
al met lokale middelen is gefinancierd en waar andere 
steden en dorpen dus van meeprofiteren. “Bibliotheken 
moeten dus bereid zijn om hun collecties met elkaar te 
delen. Dat betekent dat er andere afspraken moeten 
worden gemaakt. Sommige bibliotheken brengen acht 
euro in rekening voor het laten overkomen van een boek 
uit een andere collectie, terwijl andere bibliotheken 
helemaal niets doorberekenen aan hun klanten.”
Op landelijk niveau zijn onder aanvoering van het SIOB 
en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) al de 
nodige stappen gezet tot meer samenwerking. Een 
voorbeeld is de al genoemde Nationale Bibliotheek 
Catalogus en het daaraan gekoppelde datawarehouse 
waarmee gebruikers- en leengegevens geanalyseerd 
kunnen worden. Een ander voorbeeld is de aanschaf 
van digitale media zoals e-books, waarvoor op lan-
delijk niveau geld beschikbaar wordt gesteld. Eén en 
ander wordt straks geregeld in de nieuwe Bibliotheek-
wet, die volgens de laatste berichten op 1 januari 2015 
wordt ingevoerd. “De NBC wordt zowel het platform 
voor de distributie van fysieke als digitale media. Die 
twee werelden zullen zich vermengen”, stelt Verheijen. 

CLUSTEREN VAN STROMEN
De verwachte groei in de vraag naar digitale media heeft 
ook impact op nieuwe logistieke concepten voor fysieke 
media. Eén van de ideeën uit het onderzoeksproject is 
om de minder gevraagde titels in één of meerdere cen-
trale depots op te slaan. Die depots kunnen efficiënter 
en goedkoper de boeken opslaan en distribueren. 
Bovendien hoeven die depots dan minder exemplaren 
van elke titel op voorraad te leggen. “Met de groeiende 
vraag naar e-books zal de vraag naar fysieke boeken 
langzaam afnemen. We zijn wat huiverig om flink te 

investeren in een totaal nieuwe logistieke infrastructuur 
voor deze collectieonderdelen”, vertelt Verheijen, die 
aangeeft blij te zijn dat ook andere opties worden onder-
zocht. “Een ander onderzoek (Dinalog-project “Cargo 
Hitching”) probeert bijvoorbeeld antwoord te geven 
op de vraag hoe bepaalde goederenstromen kunnen 
worden geclusterd. Misschien kunnen we de zending 
in dat busje dat tussen twee bibliotheken heen en weer 
rijdt wel combineren met andere distributiestromen, 
zoals de belevering van boekhandels of apotheken. Dat 
is goedkoper én duurzamer.”

DISCUSSIES UITLOKKEN
Verheijen is blij met de onderzoeksresultaten tot nu toe. 
“Tijdens de Bibliotheektweedaagse in december heb-
ben we voor een zaal van 700 mensen de eerste resul-
taten gepresenteerd. Die zijn erg enthousiast ontvan-
gen. De komende maanden gaan we gebruiken om de 
resultaten in kleinere groepen verder uit te diepen, en 
dan zullen we ook concreet om feedback vragen.”
Zeker is dat het wetenschappelijk onderzoek discussies 
uitlokt. “Het verbreedt het perspectief van de mensen 
binnen de bibliotheekwereld en laat zien dat er meer-
dere oplossingen denkbaar zijn. Het nadeel is alleen dat 
iedereen morgen al een concrete oplossing wil, maar zo 
snel gaat dat natuurlijk niet.”

Norma Verheijen, 
SIOB: “Het heen 
en weer verzenden 
van boeken tussen 
bibliotheken kost 
veel en duurt soms 
dagenlang”.
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GERLACH VAN DER HEIDE, PROMOVENDUS 
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

OP ZOEK  NAAR NIEUWE 
VOORRAADMODELLEN VOOR 
BIBLIOTHEEKNETWERKEN
Het leenverkeer tussen bibliotheken slokt veel tijd op van bibliothecarissen. Bovendien worden sommige 
boeken bijna nooit (meer) uitgeleend, terwijl ze op veel plaatsen in Nederland op voorraad staan. Een centraal 
depot is een van de mogelijke alternatieven voor het interbibliothecaire leenverkeer, maar zo’n depot roept een 
groot aantal logistieke vragen op. Hoeveel exemplaren van elke titel moet je in het centrale depot op voorraad 
leggen? Hoeveel kosten moet je voor een verzending in rekening brengen? En moet je elk boek meteen terug-
sturen? Gerlach van der Heide gaat op zoek naar antwoorden tijdens zijn promotieonderzoek.

Na zijn studie Operations Research & Econometrie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen koos Gerlach van der 
Heide bewust voor een promotieplek op dezelfde uni-
versiteit. “Het onderwerp speelt zeker mee in die keuze. 
Niet zozeer omdat het over bibliotheken gaat, maar om-
dat de bibliotheken voor grote logistieke uitdagingen 
staan. Dit onderzoek biedt grote mogelijkheden op het 
gebied van operations research. Bovendien trekt onder-
zoek mij doordat je zaken goed kunt uitdiepen”, vertelt 
Van der Heide.
Tijdens zijn studie heeft Van der Heide zich al in de lo-
gistieke problematiek van bibliotheken verdiept. “Na 
mijn reguliere masteropleiding waarin ik onderzoek heb 
gedaan naar optimalisatie van schaatstrainingen heb ik 
een onderzoeksmaster gedaan met een scriptie over het 
leenverkeer tussen bibliotheken. Dit promotieonder-
zoek bouwt daarop voort”, legt Van der Heide uit.

BOEKEN LATEN LIGGEN
Het leenverkeer tussen bibliotheken is nu duurder dan 
noodzakelijk lijkt. Bovendien worden alle kosten twee 
keer gemaakt: nadat een boek door bibliotheek A is uit-
geleend aan bibliotheek B, wordt het altijd weer terug-
gestuurd naar locatie A. “Het is vaak veel beter om het 
boek op locatie B te laten liggen en pas weer te versturen 
als het boek ergens anders opnieuw wordt gevraagd. Ten-
zij de kans op vraag naar dit specifieke boek op locatie A 
veel hoger is, dan stuur je wel terug”, stelt Van der Heide.
Van der Heide baseert zijn conclusie op onderzoek naar 
leen- en verhuursystemen met verzendingen tussen 
locaties, waarvan het netwerk van de bibliotheek in de 
stad Groningen een goed voorbeeld is. Deze bibliotheek 
heeft zeven vestigingen, verspreid over de stad. Tijdens 
de onderzoeksmaster heeft hij onderzocht welk concept 
tot het minste aantal verzendingen leidt. “Het mooie is 
dat deze conclusie ook geldt voor bibliotheeknetwerken 
op regionaal of landelijk niveau. In het eerste jaar van 
mijn promotieonderzoek heb ik een model voor grote 
netwerken opgesteld. In maart 2013 is naar aanleiding 
daarvan een artikel verschenen in het European Journal 
of Operations Research”, aldus Van der Heide.

Gerlach van der Heide:
 “Als we de verzending 
helemaal gratis maken, 
kan de vraag zomaar
verdrievoudigen.”
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CENTRAAL DEPOT
Op dit moment onderzoekt Van der Heide de mogelijk-
heid om die distributie van boeken te centraliseren. Dat 
kan door een deel van de collecties van bibliotheken 
niet op lokaal niveau te stallen, maar in een centraal de-
pot. Omdat zo’n centraal depot veel grotere aantallen 
verzendt dan elke bibliotheek afzonderlijk, kunnen pro-
cessen worden gestroomlijnd en dalen de logistieke 
kosten. Tegelijkertijd kan in een centraal depot het lo-
gistieke handwerk worden gedaan door goedkope ar-
beidskrachten.
“Eén van de vragen waarop ik antwoord probeer te vin-
den, betreft de prijs die consumenten moeten betalen 
voor het verzenden van een boek vanuit het centrale de-
pot. Deze dienst moet voor iedereen beschikbaar zijn en 
betaalbaar blijven, maar we moeten waarschijnlijk wel 
een drempel inbouwen. Als we de verzending helemaal 
gratis maken, gaan consumenten waarschijnlijk heel 
veel bestellen  en kan de vraag zomaar verdrievoudigen. 
Dat leiden we tenminste af uit enkele pilotprojecten”, 
zegt Van der Heide.

MINDER GROTE COLLECTIES
Een andere vraag is hoeveel exemplaren van een titel 
je in het centrale depot moet neerleggen en hoeveel 
exemplaren op de lokale vestigingen. “Het ligt voor de 
hand om op de lokale vestigingen vooral goedlopende 
titels neer te leggen en de minder populaire boeken in 
het centrale depot op voorraad te nemen. In ieder geval 
leidt een centraal depot tot minder grote collecties. Dan 
heb je misschien aan een paar exemplaren genoeg om 
aan de landelijke vraag van consumenten te voldoen, 
terwijl anders elke bibliotheek een exemplaar zou moe-
ten aanschaffen. We proberen hiervoor een model op 
te zetten dat praktisch relevant, maar ook wetenschap-
pelijk interessant is.”

Een centraal depot roept ook vragen op over het retour-
beleid. Moeten alle uitgestuurde boeken direct weer 
terug naar het centrale depot? “Misschien is dat niet 
nodig, zeker niet als op het centrale depot nog meer 
exemplaren op voorraad liggen. Wie weet komt er in de 
bibliotheek waaraan dat boek is uitgeleend nog wel een 
andere consument die het graag wil lezen. Je kunt er 
zelfs voor kiezen om alle uitgestuurde exemplaren van 
een bepaalde titel op dezelfde dag terug te roepen. Dat 
maakt het terugzetten van de boeken in het centrale de-
pot gemakkelijker.” 

LINK MET INTERNETLOGISTIEK
Op dit moment is Van der Heide al vergevorderd met 
het ontwikkelen van een voorraadmodel voor kleine 
netwerken. “We willen dat probleem echter ook voor 
grote netwerken oplossen, maar dan hebben we andere 
wiskundige technieken nodig.” In volgende fases van het 
onderzoek zullen tevens andere alternatieven onder-
zocht worden, zoals een floating collectie waarin pro-
actief op basis van (verwachte) vraag wordt herverdeeld. 
Die uitkomsten kunnen dan worden afgezet tegen de 
geïdentificeerde voordelen van een centraal depot. Van 
der Heide heeft nog ruim tweeënhalf jaar om zijn pro-
motieonderzoek af te ronden. “Ik wil graag ook nog een 
relatie leggen tussen de logistieke uitdagingen in de 
bibliotheekwereld en de vraagstukken rond internetlo-
gistiek. Er zijn veel overeenkomsten. Ook bibliotheken 
bieden straks de mogelijkheid om online vanuit huis 
boeken te bestellen en misschien zelfs thuis te laten af-
leveren. Het belangrijkste verschil is dat de bibliotheken 
honderd procent retour krijgen”, aldus Van der Heide, die 
het voorlopig nog naar zijn zin heeft op zijn promotie-
plek. “Laat mij maar lekker de hele dag puzzelen aan dit 
soort vraagstukken.”

G. van der Heide en K.J. Roodbergen (2013), Transshipment and reba-

lancing policies for library books, European Journal of Operations 

Research 228(2), 447-456.
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RESULTATEN ONDERZOEKSPROJECT 2012 

MEER DAN DERTIG ONDERZOEKS-
DELIVERABLES BINNEN THEMA 
INTERNETLOGISTIEK 

In 2012 heeft het onderzoeksproject Cross Chain Order Fulfillment Coordination for Internet Sales een groot 
aantal scripties, rapporten, presentaties en wetenschappelijke publicaties opgeleverd. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste resultaten per deelproject. Aan het einde van dit jaarverslag is de complete lijst 
opgenomen. 

PROJECT 1: MULTI-CHANNEL STRATEGIEËN
1. Master thesis: Multichannel retailing; Online retailers adding an offline store to boost online sales- the role of trust.  
     Auteur: J. Nijenhuis    

Multichannel retailing wordt steeds belangrijker, zoveel blijkt onder andere uit het groeiende aantal online retailers dat een off-
line kanaal aan de webwinkel toevoegt. Deze masterscriptie legt uit hoe het toevoegen van een offline kanaal online verkoop kan 
verhogen en welke rol de factor vertrouwen in dit proces speelt. Daarnaast wordt onderzocht of deze effecten verschillen tussen 
zogenaamde zoekproducten (searching goods) en ervaringsproducten (experience goods). Dit is empirisch getest in een experi-
ment op basis van een vragenlijst ingevuld door 157 respondenten. De resultaten geven aan dat de toevoeging van een offline 
kanaal geen significant directe positieve invloed heeft op online omzet. Echter, de toevoeging van een offline kanaal heeft wel een 
indirect effect op de online verkoop, gemedieerd door vertrouwen.

RESULTATEN
•

•

2. Master thesis: The Orienteering Problem with Set Bonuses.  Auteur: A.S. Dijkstra    

Het vinden van de kortste route langs een reeks vooraf bepaalde locaties in een netwerk is het Traveling Salesman Problem (han-
delsreizigersprobleem). Een uitbreiding op dit probleem is het zogenaamde Orienteering Problem waarbij aan elke locatie in het 
netwerk een bijbehorende waarde wordt toegekend. Hier komt het probleem neer op het vinden van een route met de hoogste 
waarde zonder dat de totale reistijd een vastgesteld maximum overschrijdt. In deze scriptie wordt nog een volgende stap gezet en 
wordt, in plaats van aan individuele locaties, aan een groep locaties waardes toegekend. Dit probleem is relevant door de opmars 
van e-commerce en het daarmee gepaard gaande stijgende aantal bedrijven dat klanten bedient uit meerdere magazijnen. In 
deze scriptie worden twee slimme regels (heuristieken) geconstrueerd en vergeleken met optimale oplossingen enerzijds en een 
vereenvoudigde beslisregel (greedy heuristiek) anderzijds. 

RESULTATEN
•

•

Verrassende verschillen in resultaten werden gevonden tussen de verschillende productsoorten. Het lijkt in het geval van 
aankoop van zoekproducten (searching goods) dat een toevoeging van een offline kanaal het vertrouwen in de retailer niet 
versterkt. Echter, wanneer het gaat om aankoop van ervarings-goederen lijkt deze toevoeging wel een versterkend effect op 
het vertrouwen in de verkoper te hebben.
Voor zowel zoek- en ervaringsproducten leiden hogere niveaus van vertrouwen tot een verhoogde bereidheid om te kopen. 
Deze relatie is echter sterker voor zoek-producten. Dit wijst erop dat, wanneer ervaringsproducten worden verkocht, mogelijk 
andere factoren de consument weerhouden van het doen van een online aankoop in een multichannel omgeving.

Aangetoond wordt dat de ontwikkelde beslissingsregels (heuristieken) significant beter presteren dan de vereenvoudigde 
heuristiek. In een groot aantal gevallen werden optimale oplossingen gevonden.
Over het algemeen presteren de gevonden oplossingen goed maar er is ruimte voor verbetering.
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3. Master Thesis: Inventory positioning for a multi-channel retailer.  
     Auteur: P. Stoeltie

Steeds meer traditionele retailers voegen een online verkoopkanaal toe aan de oorspronkelijke 
supply chain. Tegelijkertijd openen pure-player webshops steeds vaker fysieke winkels. Daarmee hebben 
zij zich ontwikkeld tot wat tegenwoordig algemeen aangeduid wordt als multi-channel of cross-channel retailers. 
Hoewel een extra verkoopkanaal veel mogelijkheden biedt, heeft het tegelijkertijd een grote impact op voorraadbeheer. 
In plaats van het moeten aanvullen van één kanaal, de fysieke winkels, dient het magazijn nu ook de webshop-voorraad te vul-
len om aan de online vraag te voldoen. Deze scriptie beoogt te ondersteunen bij het bepalen van een voorraad-positionerings-
strategie die praktisch vast te stellen en uit te voeren is en leidt tot een goede verdeling van producten. Twee heuristieken worden 
gepresenteerd, waarvan degene die naar verwachting het best zal presteren wordt geëvalueerd middels een case study.

RESULTATEN
•

•

•

PROJECT 2: INFORMATIE PLATFORM INTERNETLOGISTIEK
4. Master thesis: Reducing product returns in Internet retailing through customer. differentiation.   Auteur: S.J. van Dijk    

Bij gestandaardiseerde communicatie past ook het detecteren van afwijkingen in de informatiestromen. Bijvoorbeeld door het 
matchen van klantkarakteristieken met het gedrag van die klant. Deze scriptie heeft tot doel een nauwkeuriger inzicht te verkrijgen 
in de relatie tussen klant en productkenmerken bij retouren. Het reduceren van het aantal geretourneerde producten in online 
shoppen kan tot interessante kostenvoordelen leiden door besparing op vervoer, opslag en voorkomen van hoge aantallen in-
courante voorraad. Onderzocht wordt welke klantgroepen de meest effectieve aankoop-beslissingen in online sales maken. Door 
te identificeren welke producten deze groep vaak terugsturen, kan de internet retailer deze producten nader inspecteren en waar 
nodig gepaste maatregelen nemen. Uitgevoerde statistische analyse toont significante verschillen aan in retourgedrag bij verschil-
len in onder andere geslacht en leeftijd.

RESULTATEN
•
•

•

•

5. Master thesis: Do emotional customers want to receive products faster than other types of customers?  Auteur: W. de Goei    

Net als in traditionele offline retail vertonen klanten ook tijdens online winkelen vaak impulsief koopgedrag. Deze scriptie onder-
zoekt verschillende typen impulsaankopen in online verkoop en tracht te bepalen of er tussen deze types verschillen zijn in effect 
op consument-verwachtingen betreffende snelheid van leveren. Speciale aandacht wordt hierbij gewijd aan de emotionele as-
pecten in impulsaankopen. Volgens eerdere studies zijn klanten die in een emotionele toestand (Pure Impulse Buying) producten 
hebben gekocht, op zoek naar onmiddellijke bevrediging. 
Deze scriptie onderzoekt de propositie dat juist dit type klant producten zo snel mogelijk wenst te ontvangen. Naast directe ver-
banden wordt het mogelijke modererende effect van wachttijd perceptie onderzocht. Gebaseerd op de constatering dat consu-
menten een algemene tendens hebben om werkelijke wachttijd te overschatten, wordt verondersteld dat wachttijdperceptie ertoe 
leidt dat de klant een nog snellere levering van het product verwacht.

Een praktisch toepasbare beslisregel wordt gepresenteerd die ondersteunt bij het bepalen van een voorraad-positionerings-
strategie voor een multi-channel retailer.
Middels een case studie wordt aangetoond dat het uitvoeren van de voorgestelde heuristiek leidt tot een strategie die resul-
teert in een goede prestatie van het magazijn.
In situaties waarin een groot overschot aan vraag bestaat, presteert de heuristische zelfs zeer goed en is de strategie robuust, 
dat wil zeggen bestand tegen veranderingen in vraag.

Mannen en consumenten in de leeftijdsgroep 33 tot 44 maken de minste fouten tijdens online productselectie.
Het percentuele verschil in geretourneerde producten tussen klantgroepen kan zeer groot zijn. Onderscheid maken tussen 
klantengroepen lijkt dus de moeite waard.
E-retailers moeten zich concentreren op het verbeteren van de productpresentatie van producten die worden geretourneerd 
door klantgroepen die normaal gesproken weinig retourneren.
Klantgroepen die vaak retourneren zouden extra ondersteuning moeten krijgen bij het online winkelen.
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RESULTATEN
•
•

6. The New World of 3D-Shopping.  Auteur: L. van der Putten

Een nieuwe manier van winkelen en één van de nieuwste manieren om de aandacht van klanten te trekken is 3D-winkelen, ook 
wel bekend als de virtuele winkelstraat. Deze nieuwe manier van winkelen is ontstaan doordat klanten steeds vaker het gevoel 
van traditioneel winkelen ook in een online omgeving willen ervaren. In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar factoren die 
mogelijk een rol kunnen spelen in het beïnvloeden van consumentengedrag in 3D-winkelen. Het neemt hierbij de factoren die 
een rol spelen in traditioneel online/offline winkelen als uitgangspunt. Deze factoren zijn atmosfeer, gemak, het ontwerp van de 
webshop, omgeving, locatie, prijs, tastbaarheid en vertrouwen. Om erachter te komen of deze factoren ook van toepassing zijn op 
3D-winkelen, zijn kwalitatieve interviews gehouden onder 25 respondenten.

RESULTATEN
•
•

•

PROJECT 3: INTRALOGISTICS.
7. Wetenschappelijke publicatie: Sequencing dynamic storage systems with multiple lifts and shuttles.          
     Auteurs: H. Carlo & I. Vis    

In menig magazijn worden zogenaamde geautomatiseerde storage and retrieval systemen (AS/RS) op grote schaal gebruikt voor 
het in- en uitslaan van ladingen zonder tussenkomst van een operator. Nieuwe vormen van deze systemen, in staat om hoge 
prestaties te realiseren, zijn in voortdurende ontwikkeling en vereisen nieuwe besturingsregels om ten volste te profiteren van het 
ontwikkelde systeem. In dit wetenschappelijke onderzoek is een dynamisch opslagsysteem onderzocht. Deze studie heeft betrek-
king op het besturingsprobleem van de twee bijbehorende liften. Welke lift gaat bijvoorbeeld welk (opslag of ophaal-) verzoek be-
handelen en in welke volgorde? Een geïntegreerde slimme vooruitkijkende regel (heuristiek) is ontwikkeld om zowel de toewijzing 
van de liften als de volgorde waarin ze zullen worden behandeld te ondersteunen, rekening houdend met vertragingen als gevolg 
van interferentie tussen de liften.

RESULTATEN
•

•

Geen directe relatie gevonden tussen type impulsaankopen gedrag en verwachte snelheid van levering.
Geen bewijzen gevonden voor een modererende invloed van wachttijdperceptie. Een direct effect is echter wel gevonden. Dit 
is niet geheel onlogisch, aangezien het aanwijst dat hoe gunstiger de wachttijd wordt ervaren, hoe beter de levering van de 
producten zal worden beoordeeld door de betreffende klanten.

Resultaten uit een uitgevoerd experiment tonen aan dat slechts twee opdrachten vooruit plannen, vergelijkbare resultaten 
oplevert als het vooruit plannen van drie opdrachten. De voorgestelde anticiperende strategie blijkt voor een dynamisch sys-
teem met meerdere liften dus een goed ontwerp. 
Empirisch bewijs wordt geleverd dat controle van een dynamisch systeem met meerdere liften volgens de voorgestelde antici-
perende strategie, gemiddelde verbeteringen van 44,34% en 35,82% in termen van totale handling tijden (82,49% en 60,08% 
in termen van doorzet) bereikt ten opzichte van respectievelijk een systeem met één lift en een eenvoudige vuistregel. 

In 3D-winkelen hebben locatie, omgeving, atmosfeer, gemak en prijs een positieve invloed hebben op consumentengedrag.
Ontwerp van de webshop, tastbaarheid en vertrouwen hebben daarentegen een negatieve invloed op consumentengedrag 
in 3D- winkelen.
De 3D-webshop is geschikt voor de economische, gepersonaliseerde en apathische consument en kan met name gebruikt 
worden voor en door consumenten met een hedonische en / of utilitaire motivatie om te winkelen.
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8. Master thesis: Increasing the productivity of a postal service’s sorting process.  Auteur: S.V. Terink  

Voor post- en pakketbedrijven betekenen de opkomst van internet en webwinkels een snelle toename in het aantal pakketten 
dat van bedrijven naar consumenten wordt verstuurd. Tegenover deze hogere volumes staan echter steeds lagere vergoedingen,   
waarmee het belang van hoge productiviteit in bijvoorbeeld het sorteerproces steeds belangrijker is geworden. Het goed inrichten 
van dit sorteerproces is echter een lastige opdracht. Zo resulteren te grote verschillen in aankomsttijd van te sorteren stukken al
in beduidend lagere productiviteit. In deze scriptie wordt de productiviteit van de eerste sortering binnen een groot postbedrijf 
onderzocht. Er wordt een algoritme ontwikkeld waarmee de inzet van medewerkers op die manier kan worden aangepast dat het 
proces soepel verloopt en het service level behouden blijft.

RESULTATEN
•

•

PROJECT 4: OPTIMALISATIE VAN HET BIBLIOTHEEKNETWERK
9. Honours research project: Het effect van bibliotheeksluitingen op leden-uitschrijvingen.  
     Auteurs:  Baardman, Uit het Broek, Chen, Dijk, Koning, Van der Kroef    

Steeds vaker worden vestigingen van openbare bibliotheken gesloten, veelal onder druk van de economische crisis met bijbe-
horende bezuinigingen op overheidssubsidie. Om de besluitvorming rondom de sluiting van bibliotheken te ondersteunen, wordt 
in dit onderzoek onderzocht wat het effect van een sluiting is op uitschrijvingen en welke factoren daar nog meer invloed op heb-
ben. 
Daarnaast is er een voorspellings-instrument ontwikkeld dat ruwe schattingen kan geven over de uitschrijvingskansen van biblio-
theekleden als een bibliotheek sluit. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de situatie in krimpregio De Marne (provincie Gro-
ningen) rondom de sluiting van bibliotheken in de regio, eind 2010.

RESULTATEN
•

•

10. Working paper: Transshipment and rebalancing policies for library books.    
       Auteurs: G. van der Heide en K.J. Roodbergen.

Bibliotheken in Nederland versturen onderling boeken om zo aan de groeiende stroom online aanvragen van leden te kunnen 
voldoen. Wanneer het boek terugkomt, herbalanceren de bibliotheken deze vervolgens door het boek bijvoorbeeld weer naar de 
oorspronkelijke locatie terug te sturen. Onderzoek van Gerlach van der Heide, promovendus binnen het Dinalog onderzoekspro-
ject naar Internetlogistiek, richt zich op  het bepalen van kosten-minimaliserende beslisregels voor het vervoer van boeken en het 
herbalanceren van voorraden bibliotheekboeken. Een optimaal model op basis van stochastisch dynamisch programmeren, wordt 
vergeleken met heuristische methoden van verschillende complexiteit. 

RESULTATEN
•

•
•

De sluiting van een bibliotheekvestiging heeft een statistisch en economisch significant effect (5,27 procentpunt) op de 
uitschrijvingskans van een lid van die bibliotheek.
Een Probit model is ontwikkeld als forecasting-tool. Met de uitschrijvingskans en het aantal leden van de bibliotheek kan het 
verwachte aantal leden dat zich uitschrijft, worden berekend. Verwachte uitschrijvingen voor verschillende vestigingen kun-
nen worden vergeleken. 

Pro-actief verplaatsen van boeken, dus op basis van verwachte vraag in relatie tot het aantal aanwezige boeken, kan de service 
verhogen en de kosten verlagen ten opzichte van de huidige methoden waarbij boeken reactief verplaatst worden op basis 
van de geconstateerde vraag.
Zorgvuldige keuze van de locatie die het boek uitleent, kan een flinke kostenreductie opleveren voor alle betrokken partijen. 
De ontwikkelde modellen zijn geschikt om deze keuze te maken. De ontwikkelde heuristieken komen qua prestatie dicht bij 
de best mogelijke oplossingen.

A priori schatting van een 20% daling in aantal medewerkers, een productiviteitsstijging van 25%, terwijl het service level 
behouden blijft.
De toepassing van het algoritme leidt tot een significante kostenbesparing.
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RESULTATEN ONDERZOEKSPROJECT 
 

ONDERZOEKSPROJECT KRIJGT 
LANDELIJKE AANDACHT IN  
DE MEDIA 
Het onderzoeksproject Cross chain order fulfilment coordination for Internet sales geniet groeiende 
belangstelling. In 2012 is door logistieke én landelijke media ruim aandacht besteed aan het project.
Een overzicht van de belangrijkste publiciteit in 2012.

•	 30 januari: Ontbijtseminar webwinkellogistiek door Kees Jan Roodbergen  (artikel op www.logistiek.nl)
•	 1 februari: Ketenproblemen hopen zich op in het warehouse (artikel in Supply chain magazine)
•	 9 februari: Ieder-voor-zich-houding verdwijnt bij webwinkellogistiek (artikel op www.logistiek.nl)
•	 10 februari: Geef alle logistici een bijscholing marketing (artikel op www.logistiek.nl)
•	 27 februari: Samen sterk in e-fulfilment (artikel op www.twinkle.nl) 
•	 2 maart: Webshops moeten krachten bundelen in e-fulfilment (artikel op www.e-retailers.nl)
•	 17 april: Tussenrapport Dinalog over toekomst van internetlogistiek (artikel op www.twinkle.nl)
•	 19 april: Logistiek wordt de marketing van de toekomst (artikel op www.supplychainmagazine.nl)
•	 1 mei: WMS moet magazijn ontstijgen en leren praten (artikel op www.logistiek.nl)
•	 1 mei: Chain problems are stacking up in the warehouse (artikel in Supply Chain Quarterly)
•	 1 juni: Grilligheid en groei sturen e-fulfilment (artikel in Supply Chain Quarterly)
•	 20 juni: Warehouse: van kostenpost naar Omzetgenerator (artikel op www.logistiek.nl)
•	 29 juni: Wat kunnen bibliotheken leren van webwinkels (artikel in Informatie Professional)
•	 4 juli:  Webwinkel trekt met logistiek naar de grens (artikel in de Telegraaf )
•	 5 juli: Webwinkelvoorraad verschuift naar Nederlandse grens (artikel op www.twinkle.nl)
•	 3 september: Capriciousness and growth steer e-fulfilment (artikel in Supply Chain Movement)
•	 24 oktober: Online winkelen vraagt om slimme ICT-concepten (artikel op www.ict-community.nl)
•	 30 oktober: Geef retouren de aandacht die ze verdienen (artikel in Consafe Logistics)
•	 6 oktober: Het geheim achter goede e-fulfilment (artikel op www.logistiek.nl)
•	 17 oktober: NOS Nieuws-item over Centraal Boekhuis als bibliotheek voor e-books. 
•	 6 november: Medicijnen en biebboeken via de regiotaxi (artikel in Reformatorisch dagblad)
•	 7 november: E-commerce: logistiek is aan zet (artikel op www.logistiek.nl)
•	 29 november: Nederland is topland, maar zo zijn er meer (artikel op www.logistiek.nl)
•	 13 december: iLogical voorkomt bezorgtruckfiles (artikel op www.ictmagazine.nl)
•	 19 december: iLogical voorkomt bezorgfiles webaankopen (artikel op www.logistiek.nl)
•	 20 december: Persoonlijk winkelmandje voor meerdere webwinkels in de maak (artikel op 
        www.twinkle.nl)
•	 24 december: Online shoppen met je eigen winkelmandje (artikel op www.telegraaf.nl)
•	 28 december: Proef voor simpeler online shoppen; Alle webwinkels in één mandje (artikel in 
        Algemeen Dagblad)
•	 29 december: Alle webwinkels in één mandje (artikel in Dagblad van het Noorden)
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TOEKOMST VISIE
   

EENVOUDIGER BESTELLEN, 
OP MAAT BEZORGD
Een jaar geleden is er op deze zelfde plek in het jaarverslag gefilosofeerd over het 
ontstaan van virtuele winkelstraten, een gezamenlijk digitaal winkelwagentje en het 
daarvoor benodigde open ICT-platform. Anno 2013 kunnen we concluderen dat een aan-
tal concepten uit deze toekomstvisie al een behoorlijke vlucht hebben genomen. Ook het 
onderzoeksproject ‘Cross chain order fulfilment coordination for Internet Sales’ heeft op 
dit gebied niet stil gezeten. In een werkgroep, bestaand uit vertegenwoordigers van o.a. 
CB, Centric, Beurtvaartadres, Scanyours.com en Districon, wordt hard gewerkt aan een 
concreet ontwerp van een informatieplatform voor de e-commerce markt. 
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Centraal doel van een dergelijk informatieplatform is om het proces van internetverkoop te vergemakkelijken en verbeteren voor consument, 

webwinkel, pakketbezorger en andere stakeholders. Om uiteindelijk een algehele verdere stijging in online verkoop mogelijk te maken. Hiervoor 

is een concept in ontwikkeling dat aanmelden bij meerdere webwinkels mogelijk maakt met dezelfde inloggegevens, desgewenst leeftijd en 

identiteit van de consument kan bevestigen en logistieke wensen van de consument communiceert. Een belangrijke uitdaging hierbij is om tot 

een koppeling van informatie en gegevens tussen deelnemende partijen uit de e-commerce keten te komen. En die koppeling van data en infor-

matie is ook meteen het enige dat het platform moet verzorgen, andere functionaliteit dient bij de aangesloten partijen te gebeuren. Als bijvoor-

beeld wordt gesproken van "betere service", dan verzorgt het platform alleen de hiervoor benodigde datakoppeling tussen partijen; de feitelijke 

service-verbetering moet worden bereikt door de webwinkels en pakketbezorgers. De introductie van het platform zal in een aantal fasen plaats 

vinden. Op deze pagina’s worden de eerste drie fasen uitgelicht. 

FASE 1: E-IDENTITY
Online shoppen maakt het bij uitstek mogelijk om te snuffelen 

in het brede online aanbod aan winkels met dito brede assorti-

menten. Geen wonder dat consumenten steeds vaker in één sessie 

winkelen bij meerdere webwinkels. Wanneer de consument ech-

ter daadwerkelijk een aankoop wil doen, dient het daartoe in de 

meeste gevallen bij elke winkel apart in te loggen. In het geval de 

betreffende webwinkel voor het eerst wordt bezocht dient er vaak 

zelfs een volledig nieuw account aangemaakt te worden. Een las-

tige drempel die tussen de aankoopintentie en het daadwerkelijke 

moment van afrekenen staat, zo blijkt uit een onderzoek waarin 

consumenten werd gevraagd naar de redenen achter het verlaten 

van het winkelwagentje zonder naar de betalingspagina door te 

klikken. De respondenten gaven aan dat dit in 26% van de geval-

len door een verplichte registratie komt. Een persoonlijk account, 

zoals het door thuiswinkel.org voorgestelde concept E-identity, 

neemt een aanzienlijk deel van dit ongemak weg. Maar het kan 

ook bijdragen aan een betere veiligheidsbeleving door de her-

kenbaarheid tussen verschillende websites. De door de consument 

ervaren veiligheid blijkt immers onverminderd relevant bij online 

kopen; uit het reeds genoemde onderzoek komt tevens naar voren 

dat consumenten die tijdens het betaalproces afhaken, in 58% van 

de gevallen aangeven dat veiligheidszorgen hieraan bijdragen. 

Benodigde eerste stap richting deze E-identity betreft de opricht-

ing van een stichting waarbij partijen zich kunnen aansluiten. Die 

stichting gaat een informatieplatform bouwen waarin consumen-

tenprofielen kunnen worden bijgehouden met minimaal inlog-

naam, wachtwoord, NAW gegevens, emailadres en betaalhistorie. 

De aangesloten webwinkels passen hun websites dusdanig aan 

dat consumenten met deze gegevens kunnen inloggen en be-

stellingen kunnen plaatsen. Belangrijk is dat dit eenvoudig naast 

de huidige inlog-mogelijkheden kan worden aangeboden. Bij 

het inloggen worden de gegevens van de consument vervolgens 

doorgegeven aan de webwinkel. 

FASE 2: INFORMATIE KOPPELEN
In de tweede fase wordt informatie tussen consument, webwinkel 

en pakketbezorger gekoppeld. De verbeterde informatiekwaliteit 

maakt dan al betere planning door de pakketbezorger mogelijk, 

doordat zelfs de kleinste webwinkels via hun koppeling met het 

platform makkelijker en accurater vooraanmelding kunnen ver-

zorgen. Tevens kan koppeling met paymentservice providers 

plaatsvinden, waarmee one-click-shopping opties kunnen worden 

gemaakt, afhankelijk van de wens van de betreffende consument 

en de mogelijkheden van de webwinkel. Tevens kan meer inzicht 

worden verkregen in de kredietwaardigheid van individuele con-

sumenten door, binnen de wettelijke grenzen, de betaalbetrouw-

baarheid van consumenten bij te houden. Daarnaast bieden de 

consumentenprofielen een scala aan andere mogelijkheden, zoals 

een optionele identificatiemogelijkheid waarmee de consument 

zich kan legitimeren voor het afsluiten van een contract, of waar-

mee leeftijdsverificatie kan worden uitgevoerd.

FASE 3: LOGISTIEKE WENSEN VASTLEGGEN
Wanneer de consument slechts één keer al zijn gegevens hoeft op te 

geven, kan er ook worden gevraagd naar diens aflevervoorkeuren. 

Werkt de consument op woensdag altijd thuis en wenst het graag 

op die dag al zijn pakketjes te ontvangen? Of bepaalt hij/zij liever 

zelf wanneer het pakje wordt opgehaald bij een afhaalpunt? Ook 

kunnen standaard alternatieven worden aangedragen wanneer af-

levering aan huis onverhoopt toch niet is gelukt. Mogen pakketjes 

in dat geval bijvoorbeeld bij de buren afgegeven worden? Bij wel-

ke buren in dat geval wel en bij welke liever niet? Via consumenten-

profielen biedt het platform consumenten de mogelijkheid deze 

voorkeuren op te slaan en bij elke online aankoop met één druk 

klik te bevestigen of eenvoudig te wijzigen.  

De pakketbezorger en webwinkel kunnen op basis van de ver-

rijkte informatie, de service richting de consument verhogen. Mo-

menteel kan slechts 70% van de pakketten bij de eerste poging 

worden afgeleverd bij de consument. Via de consumentenprofie-

len is al van te voren bekend wat de voorkeur van de klant is en 

kan daardoor het pakket direct op de juiste dag, juiste plaats en 

binnen het gewenste tijdvak worden aangeboden. Klachten over 

de bezorging zullen verminderen, net als het aantal onnodige kilo-

meters door het meerdere keren opnieuw moeten aanbieden van 

hetzelfde pakketje.

iLogical
Onder de noemer iLogical wordt momenteel hard gewerkt aan 

verdere uitwerking van het informatieplatform en specifiek de e-

identity. Meer informatie hierover is te vinden op www.ilogical.nl. 

1 http://econsultancy.com/nl/blog/7730-why-do-consumers-abandon-online-purchases

2 De term E-identity komt uit het Position Paper Online Betalen in Nederland van Thuiswinkel.org, 

    maart 2012.

3 http://econsultancy.com/nl/blog/7730-why-do-consumers-abandon-online-purchases

4 Slegers, R. and Van Essen, N. (2010), Online shopper verwacht forse verbeteringen, www.logistiek.nl.
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STEFAN TERINK STUDEERT AF MET ONDERZOEK BIJ POSTNL

THEORETISCHE BESPARING TOT 
TWINTIG PROCENT OP INZET 
SORTEERMEDEWERKERS 
Tegelijk met de stijgende omzet van webwinkels groeit ook de stroom pakketten richting 
consumenten. Alle reden dus voor pakketvervoerders zoals PostNL om het sorteerproces 
zo efficiënt mogelijk in te richten. Stefan Terink heeft daaraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. Hij ontwikkelde een model waarmee PostNL de inzet van sorteermedewerkers 
nog efficiënter kan plannen.

De studie Technische Bedrijfskunde was Stefan Terink op het lijf geschreven. “Ik hou ervan om kwantitatief bezig te zijn, 
maar dan wel in een bedrijfskundige context. In deze studie draait het om processen optimaliseren en daarmee geld 
verdienen voor bedrijven”, vertelt Terink, die afgelopen jaar is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met het 
eindcijfer 8. De afstudeerscriptie is gebaseerd op een stage bij PostNL. Dit postbedrijf bood de bedrijfskundige context 
waarin Terink zijn wiskundige competenties kon toepassen. “Een belangrijke activiteit van PostNL is het bezorgen van 
pakketten die bij webwinkels zijn besteld en vaak al de volgende dag moeten worden thuisbezorgd. Daarvoor beschikt 
het postbedrijf over enkele centrale depots waarin de pakketten worden gesorteerd. Omdat de volumes toenemen en 
de sorteercapaciteit van deze depots beperkt is, is PostNL bezig om een netwerk van meer dan tien regionale depots 
op te zetten. Ik heb het sorteerproces in deze depots onderzocht.”

ONVOORSPELBAARHEID VALT MEE
Het sorteerproces laat zich het beste toelichten aan de hand van een voorbeeld. Neem een pakket dat van Groningen 
naar Amsterdam moet. Dat pakket wordt gesorteerd in twee slagen: één keer in het depot van de regio waaronder Gro-
ningen valt en één keer in het depot van de regio waaronder Amsterdam valt. De sorteerinstallaties in de depots sturen 
de pakketten naar één van de vele goten, die elk zijn toegewezen aan twee tot vijf bestemmingen. Onderaan elke goot 
staat een medewerker die de pakketten verdeelt over de rolcontainers die aan een bestemming zijn toegewezen. Elke 
medewerker bedient twee goten. “PostNL had de indruk dat de ene medewerker drukker was dan de andere en dat 
vooraf lastig te voorspellen was hoeveel pakketten iedereen te verwerken kreeg”, vertelt Terink.
Terink onderzocht eerst of het inderdaad onvoorspelbaar was hoeveel pakketten in elke goot belanden. Dat bleek 
eigenlijk wel mee te vallen. “Het klopt dat de hoeveelheid pakketten die wordt verstuurd, van dag tot dag verschilt. 
Maandag is bijvoorbeeld verreweg de drukste dag in de week. De verdeling van de pakketten over alle bestemmingen 
is echter vrijwel altijd hetzelfde. Amsterdam ontvangt eigenlijk elke dag steeds weer hetzelfde percentage pakketten 
van het totale aanbod”, stelt Terink.
Omdat PostNL de totale hoeveelheid pakketten op een dag wel goed kan voorspellen, is het dus ook mogelijk om te 
voorspellen hoeveel pakketten naar elke bestemming gaan. “PostNL was wel gewend om te kijken naar de werklast van 
een complete ploeg sorteermedewerkers, maar niet naar de werklast van elke individuele medewerker”, licht Terink toe.

EVENREDIGE VERDELING VAN WERKLAST
Vervolgens heeft Terink een algoritme ontwikkeld waarmee PostNL de toewijzing van goten aan de sorteermedewer-
kers beter kan plannen. “Zoals gezegd bedient elke medewerker twee goten. Het gebeurt echter dat de ene medewer-
ker bij twee drukke goten en de andere bij twee minder drukke goten staat. Dat zorgt voor een groot verschil in werk-
last”, vertelt Terink. In het algoritme van Terink zijn twee bekende technieken uit de wetenschap met elkaar gecom-
bineerd: het line balancing problem en het equal subset sum problem. Het line balancing problem wordt bijvoorbeeld 
veel toegepast autofabrieken. 
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Het geeft een oplossing voor de optimale verdeling van een groot aantal opeenvolgende taken over een bepaald aan-
tal medewerkers, zodat de tijd die elke medewerker voor die taken nodig heeft gelijk is (de takttijd). Dat maakt het mo-
gelijk om de medewerkers zodanig aan een lopende band te plaatsen dat iedereen optimaal bezet is en niemand hoeft 
te wachten. “Probleem in dit geval is dat de sorteertaken niet na elkaar moeten worden uitgevoerd, maar tegelijkertijd. 
Om dat probleem op te lossen dient het equal subset sum problem”, vertelt Terink.
Op basis van het nieuwe algoritme heeft Terink een model in Excel ontwikkeld waarmee PostNL de werklast als gevolg 
van het aanbod aan pakketten evenredig kan verdelen over de sorteermedewerkers. Waar voorheen twintig medewer-
kers nodig waren, volstaan nu in theorie zestien medewerkers. “Terwijl de drukste medewerker het beslist niet drukker 
heeft gekregen”, voegt Terink eraan toe.

HOE IS HET NU MET….INGER KOLMAN

“Waarom niet internetorders afleveren via winkels?”, op deze vraag is Inger Kolman  in 2011 bij logistiek consultancybu-
reau Districon afgestudeerd. In het openbaar jaarverslag van 2011 is uitgebreid  geschreven over dit afstudeertraject. 
Districon en Kolman ontwikkelden een model dat beslist hoe thuisleveringen gedistribueerd dienen te worden in een 
netwerk met meerdere distributielocaties, terwijl de totale kosten geminimaliseerd worden. 

Na haar afstuderen is Kolman in dienst getreden bij Districon en is het model zeker niet in een la verdwenen. Het model 
is in de praktijk getoetst bij een grote retailer waarbij een significant besparingspotentieel is aangetoond. Dit heeft  bij 
deze organisatie geleid tot een heroriëntatie van de logistieke inrichting waarmee winkelbeleveringen een integraal 
onderdeel kunnen gaan worden van de nieuwe strategie.

Het model heeft tevens vervolgvragen opgeroepen die nu via nieuwe afstudeeropdrachten onderzocht worden. Zo 
zal het huidige model onder andere uitgebreid worden met voorraadbeslissingen. Hierbij houdt het model in de kop-
peling van klant aan distributielocatie rekening met de voorraden van de verschillende locaties. Ook deze onderzoeken 
dragen verder bij aan het Dinalog R&D project  ‘cross-chain order fulfillment coordination for internet sales’, waarin ook 
Districon participeert.

WAAN VAN DE DAG
Terink heeft waardevol werk verricht voor PostNL. Het postbedrijf was al op zoek 
naar andere manieren om het sorteerproces efficiënter in te richten, bijvoorbeeld 
door de rolcontainers anders neer te zetten of automatisch te laten afvoeren. “Het 
blijkt nu dat het mogelijk is om het sorteerproces te verbeteren door eerst naar 
de bestaande data te kijken en niet meteen te investeren in fysieke oplossingen.”
Volgens Terink is de oplossing ook op andere logistieke processen toepasbaar, 
bijvoorbeeld in het transport. “Denk aan de optimale verdeling van ritten over 
mensen en transportmiddelen.”
Zelf is de voormalige Technische Bedrijfskunde-student niet meer werkzaam in de 
logistiek. Hij is nu consultant bij Simon-Kucher & Partners, een strategisch advies-
bureau op het gebied van marketing, pricing en sales. In een team van 25 consul-
tants in Amsterdam houdt Terink zich onder meer bezig met dynamic pricing, een 
ander vakgebied waarin hij zijn wiskundige competenties in een bedrijfskundige 
context kan toepassen. “Logistiek trekt me nog steeds, zeker de logistieke ontwik-
kelingen omtrent e-commerce. Ik heb alleen gemerkt dat veel bedrijven in de 
logistiek vooral bezig zijn met de waan van de dag in plaats van te werken aan 
structurele verbeteringen. En dat laatste is iets waarmee ik juist graag bezig ben.”
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Stefan Terink: “Het blijkt dat het mogelijk 
is om het sorteerproces te verbeteren 
door eerst naar de bestaande data te 
kijken en niet meteen te investeren in 
fysieke oplossingen.”
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praten”

“Chain problems are stacking up in the 
warehouse”

‘Wat maakt magazijnen flexibel?’ Features 
Alfredo Molin

‘DHL presenteert netwerk voor 
internationale retouren’

“Grilligheid en groei sturen e-fulfilment”

‘Warehouse: van kostenpost naar 
Omzetgenerator’

“Wat kunnen bibliotheken leren van 
webwinkels”

“Webwinkel trekt met logistiek naar de 
grens”

“Webwinkelvoorraad verschuift naar
 Nederlandse grens”

‘‘Capriciousness and growth steer 
e-fulfilment’

‘Opkomst internet zet e-fulfilment in de 
spotlights’

‘Centraal Boekhuis verlegt cut-off tijd naar 
23.00’

‘Winnaars Lean and Green awards trots en 
gedreven’ 

‘Nieuw onderzoek naar rendabele 
e-fulfilment’

‘Centraal Boekhuis: bibliotheek voor 
e-books’

‘Online winkelen vraagt om slimme
ICT-concepten’

Vakblad Logistiek

Vakblad Logistiek

Vakblad Supply chain magazine

Vakblad Logistiek

Vakblad Logistiek

Vakblad Twinkle.nl

Vakblad e-retailers.nl

Vakblad XR magazine.nl

Vakblad Logistiek

Vakblad Twinkle

Vakblad Supply chain magazine

Blog www.delaatstemeter.nl

Vakblad Logistiek

Vakblad Supply chain quarterly

Vakblad Logistiek

VakbladTwinkle:

Vakblad Supply chain magazine

Vakblad Logistiek

Vakblad Informatie Professional

Dagblad Telegraaf

VakbladTwinkle

Vakblad Supply chain movement

Vakblad Supply chain management

Vakblad Twinkle

Vakblad Logistiek

Vakblad Twinkle

NOS Nieuws

website www.ict-community.nl
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Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in nationaal dagblad

Artikel in nationaal dagblad

Artikel in vakblad

Artikel in vakblad

Artikel in nationaal dagblad

Valorisatie

Valorisatie

Jurylid in verkiezing Logistiek 
webshop van het jaar

Web site

Web site

Openbaar jaarverslag

‘Geef retouren de aandacht die ze 
verdienen’

‘Boekhuis in spijkerbroeken en rollators’

‘Het geheim achter goede e-fulfilment’

‘Medicijnen en biebboeken via de regiotaxi’

‘E-commerce: logistiek is aan zet’

‘PostNL komt met pakjesautomaat voor 
webshoppers

‘Nederland is topland, maar zo zijn er meer’

‘iLogical voorkomt bezorgtruckfiles’

‘Internetinvesteerder aast op logistieke 
kennis Neckermann’

‘iLogical voorkomt bezorgfiles 
webaankopen’

‘Persoonlijk winkelmandje voor meerdere 
webwinkels in de maak

‘Online shoppen met je eigen 
winkelmandje’

‘Proef voor simpeler online shoppen; 
Alle webwinkels in één mandje’

‘‘Terugblik op een Tweedaagse van drie 
dagen en een DoeDag vooraf’

‘De juiste boeken op de juiste plaats’

‘Alle webwinkels in één mandje’

Managementteam UB RuG neemt aan-
bevelingen Iris Vis voor de afhandeling 
van leenaanvragen vanuit het magazijn 
integraal over.

Centraal boekhuis verlegt cut-off tijd naar 
23:00

Kees Jan Roodbergen

Lancering website 
www.logisticsresearch.nl

Lancering  website www.ilogical.nl

De toekomst van internetlogistiek

Vakblad ConsafeLogistics.

Dagblad van het Noorden

Vakblad Logistiek

Dagblad Reformatorisch Dagblad

Vakblad Logistiek

Vakblad Twinkle

Vakblad Logistiek

Vakblad Ictmagazine

Vakblad Logistiek

Vakblad Logistiek

Vakblad Twinkle

Dagblad de Telegraaf

Algemeen Dagblad

Vakblad Bibliotheekblad

Vakblad Accent

Dagblad van het Noorden

Pictogram: Informatie bulletin van 
de Universiteitsbibliotheek RuG

Beschikbaar op 
www.logisticsresearch.nl
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PARTNERS:

direct duidelijk
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Over het onderzoeksproject Cross Chain Order Fulfilment Coordination for Inter-
net Sales is een speciale website in het leven geroepen. Op deze website leest u 
meer over het project, de partners en de onderzoekers. Daarnaast zullen op deze 
website alle toekomstige onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Kijk dus op 
www.logisticsresearch.nl.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met de projectleider. 

drs. Tom Steffens
Projectleider Internet Logistiek
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bezoekadres: Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen
Postadres: Postbus 800, 9700 AV Groningen
Kamer: 5411-664
Telefoon: (050) 363 37 53
E-mail: t.steffens@rug.nl

COLOFON:

Dit jaarverslag is een uitgave van Rijksuniversiteit Groningen.

Teksten: Tom Steffens en Marcel te Lindert
Vormgeving: VYdesign

Bij de samenstelling van dit overzicht is gestreefd naar de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid in de opgenomen vermeldingen. De uitgever stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden.

38 39



40


