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Het project

› Cross-chain order fulfillment for internet sales

› Samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en 
universiteit
 Samen werken aan innovatie
 Financiering door betrokken partijen (50%) en subsidiegever 

Dinalog (50%).

› Diverse trajecten, onder andere
 bibliotheeklogistiek (aparte track op dit congres)
 Multi-channel logistiek
 Warehouse logistiek
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Van concept tot implementatie

› Conceptuele modellen
 Strategisch overleg tussen deelnemers

› PhD onderzoek, bijvoorbeeld
 Voorraadbepaling voor bibliotheken
 Winkelretouren, terugsturen naar magazijn of niet?

› Onderzoek d.m.v. stage en/of scriptie
 47 scripties
 Diversiteit aan onderwerpen
 Ideaal format als direct gekoppeld aan praktijk
 Bijvoorbeeld: orderverzamelen in e-commerce magazijn
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Multi-channel logistiek

44

Magazijn e-DC

consumenten

Directe 
retour 

naar 
leverancier

Retour 
naar e-DC, 
thuis 
opgehaaldRetour 

naar 
winkel, 
door klant 
gebracht

Retour 
naar pick-
up point, 
door klant 
gebracht

retour naar 
winkel, 

thuis 
opgehaald

retouren 
centrum

lichtblauw = voorraadverlaging; niet als reactie op consumentenretour

Leverancier LeverancierLeverancier

winkel winkel winkel winkel pick-up 
point

stippellijn = optioneel vervolg van doorgetrokken lijn in zelfde kleur

“gooi 
maar 
weg”



Multi-channel logistiek
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Regie Voorraad Magazijn(en) Transport

Strategisch • Bepalen distributie netwerk opties 
(samenwerkingsvormen in SC)

• Nieuwe 
productgroepen

• Ownership van 
voorraad (dropship, 
VMI)

• Retouren wel/niet 
weer op voorraad 
nemen (na wel/niet 
controleren)

• Nieuw WMS
• Geheel outsourcen of (een 

deel) zelf?
• nieuwe magazijnen (aantal, 

locatie, capaciteit)
• Inrichting: mate van 

mechanisatie
• Waar return handling?

• Nieuw TMS
• Geheel 

outsourcen of 
(een deel) zelf?

Tactisch • Welke pijlen gebruik je voor welk 
type klanten/kanalen/leveranciers

• Maatwerk WMS
• Invoering horizontale leveringen 

tussen winkels
• Data delen met leveranciers
• Klant als regisseur, logistiek 

paspoort
• Track&trace invoeren
• wijziging van leverancier
• Eén of meerdere leveranciers per 

product

• Assortimentsbepaling 
per locatie

• Voorraadbetrouwbaar
heid

• wijziging van 
leverancier

• Eén of meerdere 
leveranciers per 
product

• Service levels 
aanpassen

• Waar kunnen retouren
heen?

• Meer/minder outsourcen
• Procesaanpassing voor 

nieuwe activiteiten

• Meer/minder
outsourcen

• Service levels 
aanpassen

Operationeel • Welke order volgt welke pijlen?
• Parametrisering WMS
• timing uit te voeren activiteiten 

levering

• Voorraadniveau 
bepaling

• Productie allocatie 
naar kanaal

• Voorraadinfo op 
website

• Waar gaan retouren
heen?

• Workload planning
• Wave planning
• levertijdweergave
• track&trace status

• Route-
optimalisatie

• Workload
planning

• track&trace
status



Warehouse logistiek - slotting
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Beslisboom  voor
ontvangen
producten aan locaties 
toewijzen

Bepalen actieve 
modules van de 
beslisboom :
Besturingsregels, 
(routering, ABC 
indeling)
Zone-indeling (bij 
gelijke systemen 
alleen), zijn er 
families,  
prioriteringscriter
ia etc.

Reslotting (verplaatsen 
binnen magazijn voor 
logistieke efficiency 
o.b.v. veranderende 
omstandigheden, incl. 
opbouw actiestraat) 



Overzicht factoren
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Externe eisen aan 
systeemtoewijzing

Opslagvolume

Afmetingen van verkoophoeveelheid
LxHxB & gewicht, wat kan en wat kan niet

Afzetfrequentie & Afzetvolume 
(op verpakkingsniveau)

Vraagvoorspelling voor 
replenishment en picking; 

vraag‐schatting voor 
nieuwe producten, product 

life cycle management

Breekbaarheid en 
stapelbaarheid

Family grouping:
Retail lay‐out of 
product gedreven

Afstand pick locatie tot replenishment locatie 
& vereiste leadtime van replenishment

Picking
accuracy

Congestie

Family grouping:
Logistiek/vraag gedreven 

(samenhangende vraag; of actie‐artikelen)

ABC locatie e/o 
product toewijzing

Dangerous 
goods/temperature/chilled/ 
frozen/value/contamination

Definitieve systeemtoewijzing  
o.b.v. logistieke overwegingen

Externe eisen aan plaatsing 
binnen een systeem

Logistieke overwegingen bij 
plaatsing binnen een systeem

te verwachten 
vervolgactiviteit

Afstapelen/ 
breakdown
/ opslaan  
zoals 

ontvangen

Volgorderestricties binnen een 
product (houdbaarheid; lot‐nummers
meerdere eenheden van hetzelfde in 

hetzelfde systeem) 
Pick strategieën 
(batch, routing)

Compatibiliteit (afstand 
hagelslag en waspoeder)

Locatie waar het 
product nu is

Beschikbare locaties (huidige 
bezette locaties, bereidheid 
huidige opslag te verplaatsen)
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Driehoek
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