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Samenvatting

Het meten van prestaties is een belangrijke managementtaak die besluitvormers cruciale
informatie biedt voor het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. In de context van supply
chains kan het helpen om productie- en serviceprocessen, knelpunten, verbeterpo-
tentieel en kritische succesfactoren beter te begrijpen. Echter, het meten van de
prestaties van de supply chain is om meerdere redenen een uitdaging. Ten eerste heeft
men te maken met meerdere leveranciers, fabrikanten, dienstverleners, distributeurs,
verkopers en retailers naast de interne stakeholders van een bedrijf. Onder dergelijke
omstandigheden is het belangrijk om prestaties objectief en nauwkeurig te bepalen en
kan dit behoorlijk veeleisend zijn. Ten tweede veranderen managers voortdurend de
grenzen van bedrijven. Deze continue aanpassingen maken een periodieke prestatiemet-
ing moeilijk, terwijl deze meting essentieel is om de bedrijfsonderdelen zo competitief
mogelijk te houden. Bovendien willen we de relatie onderzoeken tussen supply chain
prestaties en uitdagende real-life problemen, zoals het meten van de totale kosten van
eigendom (total cost of ownership, TCO) van leveranciers, hoogseizoenprestaties en het
omgaan met inventaris onnauwkeurigheid (inventory record inccuracy, IRI) in verkoop-
en voorraadbeheer systemen. Dit proefschrift laat zien dat de bestaande kwantitatieve
modellen die zijn ontwikkeld voor het meten van de prestaties van supply chains niet
het hele spectrum van aspecten bestrijken die nodig zijn voor een betrouwbare en
nauwkeurige prestatie-evaluatie. Nieuwe methodologische verbeteringen zijn nodig om
de prestaties van de supply chain nauwkeurig te evalueren. Daarom stellen we in de
hoofdstukken 2–5 van dit proefschrift nieuwe modellen voor om de prestaties van de
supply chain te meten.

In hoofdstuk 2 evalueren we de totale kosten van eigendom (TCO) van de lever-
anciers. TCO is een management accounting techniek die de totale kosten van een zake-
lijk partnerschap evalueert met behulp van een tijdrovende, op activiteiten gebaseerde
kostenprocedure. Studies hebben gesuggereerd dat op data envelopment analysis (DEA)
gebaseerde TCO de resultaten van TCO effectief kan schatten met aanzienlijk minder
inspanning en tijd. Echter, de toepassing van op DEA gebaseerde TCO is in de praktijk
beperkt vanwege bepaalde tekortkomingen. Ten eerste hebben managers moeite om de
ongebruikelijke weegschema’s van bestaande op DEA gebaseerde TCO-modellen te be-
grijpen en te accepteren, omdat ze gewend zijn aan de gewichten set van de traditionele
TCO. Ten tweede zijn zowel de traditionele TCO benadering als op DEA gebaseerde
TCO-modellen ontworpen om met nauwkeurige data om te gaan, terwijl bij TCO analy-
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ses vaak onnauwkeurige data van tegenstrijdige gegevensbronnen en schattingen bevat-
ten. Om de management- en technische problemen van het omgaan met weegschema’s
en onnauwkeurige data aan te pakken, stelt hoofdstuk 2 een nieuw op TCO gebaseerd
model voor: common set of weights imprecise DEA (CSW-IDEA). We valideren de
voorgestelde methodologie door middel van real-life datasets van 175 leveranciers die
vijf belangrijke componenten leveren aan twee multinational mechanische fabrikanten.
De voorgestelde CSW-IDEA benadert de traditionele TCO berekeningen aanzienlijk
beter dan bestaande op DEA gebaseerde TCO, dit geldt voor zowel nauwkeurige als
onnauwkeurige data. De kostenbesparingen die theoretisch gegenereerd kunnen worden
door de CSW-IDEA aanpak toe te passen, zijn vergelijkbaar met de kostenbesparingen
bij de traditionele TCO aanpak.

In Hoofdstuk 3 onderzoeken we de prestaties van pakketbezorgers (parcel delivery
companies, PDCs) tijdens het hoogseizoen. Een PDC bestaat doorgaans uit een
netwerk van depots die centraal worden beheerd. Het evalueren van de prestaties van
een PDC is een uitdaging omdat verschillende onderling verbonden divisies/processen
(bijv. sorteren en last-mile delivery) elkaars prestaties in een depot beïnvloeden.
Bovendien is een dergelijke prestatie evaluatie dynamisch omdat activiteiten elkaar
in de loop van de tijd beïnvloeden, bijvoorbeeld door de overdracht van achterstanden.
Om de prestatie van een PDC te meten, moet men ook de individuele bijdrage van
elk depot aan de algehele prestatie kwantificeren. Bestaande studies over het eval-
ueren van de prestaties van een PDC houden geen rekening met het netwerk, de
dynamische aard van de prestaties van de PDC en met het gecentraliseerde man-
agementsysteem dat een PDC gebruikt. Hoofdstuk 3 stelt een nieuw DEA-model
voor om de prestaties van PDC’s tijdens hoogseizoenen te meten. Dit hoofdstuk
definieert verschillende prestatiemaatstaven op PDC-en depotniveau ter ondersteuning
van managementbeslissingen. We passen bestaande en nieuw voorgestelde modellen toe
op een dataset met 17 depots van een grote PDC. Onze resultaten tonen aan dat de
meting van de prestaties van de PDC betrouwbaarder is als rekening wordt gehouden
met het netwerk en de dynamische aspecten. Bovendien blijken het netwerkaspect
en het dynamische aspect even cruciaal te zijn voor het meten van de prestaties van
een PDC. Ten slotte wordt aangetoond dat een op maat gemaakte prestatie evaluatie
aanpak voor een gedecentraliseerde beheersystemen de prestaties van een PDC met
een gecentraliseerd beheersysteem onnauwkeurig meet.

In hoofdstuk 4 zetten we ons onderzoek naar de prestaties van PDC’s tijdens het
hoogseizoen voort. Om de algehele efficiëntie van de PDC tijdens het hoogseizoen
te maximaliseren, presenteren we nieuwe prestatie gebaseerde werklastgerichte plan-
ningsmodellen met behulp van een DEA die inputbronnen toewijst en outputdoelen
voor de depots van de PDC vaststelt. We definiëren een prestatie-indicator die het
verbeterpotentieel (improvement potential, IP) van de depots meet door hun optimale
en werkelijke input/output-niveaus te vergelijken. De voorgestelde modellen versterken
de transparantie en haalbaarheid van de planning van de PDC door de input/out-
putniveaus te optimaliseren op basis van de prestaties van de depots over meerdere
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perioden in het verleden, door een schatting te maken van de minimale en maximale
verwachte vraag waarboven de depots capaciteitstekorten en overcapaciteit ondervin-
den, door de voorspelde vraag te verdelen over de depots om zo hun capaciteit beter te
benutten, door interactie met besluitvormers om hun feedback in de berekeningen op
te nemen, en door de netwerkstructuur van een depot mee te nemen door rekening te
houden met de interacties tussen de subeenheden van het depot. Om de toepasbaarheid
van de voorgestelde modellen te illustreren, passen we ze toe op een real-life dataset
van 15 depots van een multinational PDC tijdens het eindejaar hoogseizoen. We zagen
aanzienlijke verschillen tussen de optimale en werkelijke input/outputniveaus van de
depots en dat de werklast verdeling zeer effectief is om de input/outputniveaus verder
te optimaliseren. We vonden ook significante verschillen tussen de input/outputniveaus
van de voorgestelde modellen die gebaseerd zijn op één of meerdere periode historische
productie data van een depot.

In hoofdstuk 5 bestuderen we de impact van voorraadonnauwkeurigheid op winkel-
niveau (IRI) op de prestaties op winkelniveau. IRI is de discrepantie tussen de hoeveel-
heid die is vastgelegd in het voorraadbeheersysteem van een bedrijf en de hoeveelheid
die fysiek beschikbaar is. IRI kan leiden tot aanzienlijke problemen in de detailhandel,
bijvoorbeeld door voorraaduitval en inkomstenverlies te veroorzaken als gevolg van
onnodige aanvulling. Hoofdstuk 5 evalueert de effecten van IRI op de winkelvoorraad en
verkoop management prestaties. Ten eerste is een nieuwe IRI-meetmethode ontworpen
om de onnauwkeurigheid tussen de voorraadeenheden (stock-keeping units, SKUs)
beter te differentiëren dan bestaande methodes. Ten tweede wordt een nieuw netwerk
DEA (NDEA) model voorgesteld dat in staat is om prestatienormen op winkelniveau
nauwkeuriger vast te stellen dan de bestaande modellen. Ten derde, om managers te on-
dersteunen bij het identificeren van de hoofdoorzaken van IRI en bij het stellen van re-
alistische doelen voor het verminderen van IRI, worden de inzichten van de voorgestelde
IRI-meetmethode en het voorgestelde NDEA-model gecombineerd om twee nieuwe
prestatie-indicatoren te ontwikkelen: het IRI-verbeteringspotentieel en de werklast.
Om de toepasbaarheid van de voorgestelde aanpak aan te tonen, gebruiken we real-life
data van een internationale moderetailer. De dataset bevat informatie van ongeveer
1.175.000 SKU’s waarvoor de moderetailer meer dan 5.250.000 voorraadartikelen in 81
winkels bewaarde. De bevindingen geven aan dat de voorgestelde IRI-meetmethode en
het voorgestelde NDEA-model resulteren in een betere prestatiedifferentiatie op winkel-
niveau dan de bestaande aanpak. Managementimplicaties afgeleid van het voorgestelde
IRI-verbeterpotentieel en de werklastindicatoren worden besproken.
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