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Samenvatting

Niet alleen de enorme groei van e-commerce, maar ook de hevige concurrentie, de door-

lopende ontwikkelingen en de stijgende servicestandaarden stellen de logistieke operaties van

retailers voor grote uitdagingen. Retailketens worden steeds complexer en klanten worden

steeds veeleisender. Dat betekent dat een efficiënte operatie, goede leverprestaties en een flinke

dosis innovativiteit essentiële voorwaarden zijn voor succes. Met name in de magazijnen die

verantwoordelijk zijn voor het opslaan, verzamelen, verpakken en verzenden van producten,

is de druk groot.

Een belangrijke complicerende factor vormen de retourstromen. Veel online retailers hanteren

een tolerant retourbeleid om de service te vergroten en op die manier het vertrouwen van

klanten te winnen. Het resultaat is dat afhankelijk van de productgroep tot wel 75 procent

van de verkochte producten wordt teruggestuurd. In hun magazijnen dienen retailers al deze

producten uit te pakken, te controleren en weer op voorraad te leggen voordat ze opnieuw

in de verkoop kunnen. Omdat het aantal retouren toeneemt, wordt dit proces steeds arbei-

dsintensiever. Daardoor groeit de behoefte aan efficiënte methoden voor het afhandelen van

retouren. Reden genoeg om de traditionele logistieke processen opnieuw tegen het licht te

houden en opnieuw te ontwerpen. Alleen dan kan een efficiënte logistiek inclusief adequate

retourprocessen en snelle en betrouwbare leveringen ontstaan.

In deze dissertatie worden methodieken voorgesteld voor het integreren van de retour-

processen in de bestaande orderverzamelprocessen. Integratie in orderverzamelprocessen, die

gemiddeld 55 procent van de totale operationele kosten uitmaken, leidt tot lagere operationele

kosten. In de eerste vier hoofdstukken na de introductie staan daarom de orderverzamelpro-

cessen centraal. Het verzamelen van orders en het verwerken van retouren worden samenge-

bracht in twee processen: het samenstellen van groepen van orders (batches) en het bepalen

van de looproute van medewerkers langs de opslaglocaties. Het samenstellen van batches

betekent dat meerdere klantorders of retouren worden samengevoegd tot n grote opdracht

die aan een enkele medewerker kan worden toegewezen. De looproute door het warehouse

bepaalt in belangrijke mate de efficiëntie van medewerkers bij het verzamelen of juist weer op

voorraad leggen van producten.

In veel magazijen worden orders gegroepeerd om de efficiëntie van het orderverzamel-

proces te vergroten en meer orders in kortere tijd te kunnen afhandelen. De grootte van de

batch wordt bepaald door de beperkte capaciteit die de medewerker heeft om alle verzamelde

producten op zijn ronde mee te nemen. Als we nu het verzamelen van orders en het weer

op voorraad leggen van geretourneerde producten combineren, kunnen we batches samen-
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stellen die groter zijn dan de transportcapaciteit van de medewerker toelaat. Met andere wo-

orden: medewerkers starten hun route door het magazijn met een kar vol geretourneerde pro-

ducten die weer op voorraad moeten worden gelegd en eindigen met een kar vol producten

die door klanten zijn besteld. Dat is mogelijk zolang de juiste mix van orders en retouren

wordt samengebracht. In deze dissertatie tonen we aan de hand van een casus in een biblio-

theekmagazijn aan dat een dergelijke integratie van orders en retouren tijd en kosten bespaart

zonder dat dat ten koste gaat van de responstijden en de kwaliteit van de dienstverlening

aan klanten. Om de prestaties van een gentegreerd orderverzamel- en retourproces te kunnen

meten, zijn prestatie-indicatoren gedefinieerd waarmee zowel de efficiëntie van de operatie als

de kwaliteit van de dienstverlening worden gemeten.

Na het samenstellen van batches komt in deze dissertatie het bepalen van looproutes aan

bod. Het is de uitdaging om gegeven een batch die uit zowel orders als retouren bestaat -

de kortst mogelijke route te berekenen langs de locaties in het magazijn die de medewerker

moet bezoeken. Voor dat doel is een genetisch algoritme ontwikkeld dat het mogelijk maakt

om in zon kort mogelijke tijd de optimale route voor grote batches te berekenen. Het algoritme

is getest middels een aantal numerieke experimenten. Tevens is onderzocht hoe orders en re-

touren zo efficiënt mogelijk tot batches kunnen worden gecombineerd, terwijl de medewerker

voldoende flexibilteit houdt bij het sorteren van producten op de kar.

Deze twee hoofdstukken over batching en routering worden gevolgd door een hoofdstuk

waarin we onderzoeken of het mogelijk is om het formeren van batches en bepalen van looproutes

gelijktijdig uit te voeren. Daaruit blijkt dat het soms onmogelijk is om beide activiteiten te in-

tegreren, bijvoorbeeld door de grote complexiteit van elk probleem afzonderlijk of het gebrek

aan flexibiliteit in de keuze van een batch- of routeringsmethode. Als het echter mogelijk is

om beide activiteiten wel te integreren en het probleem holistisch te benaderen, kan dat zowel

tijd als kosten besparen. In deze dissertatie wordt hiervoor een oplossing gepresenteerd en

gevalideerd, die gebaseerd is op een iteratieve locale zoekmethode en verscheidene neighbor-

hood structuren.

Het laatste deel van deze dissertatie gaat over een andere belangrijke uitdaging in logistieke

operaties: personeelsplanning. Arbeid is duur, zodat het belangrijk is om de beschikbare ar-

beidskrachten met optimale planningstechnieken zo efficiënt mogelijk in te zetten. Online re-

tailers kampen bovendien met grote onzekerheden in het planningsproces, aangezien de vraag

uit de markt per definitie onbekend is en sterk kan fluctueren. Om daarmee adequaat om te

gaan is risico management vereist. In deze dissertatie bespreken wij vijf methoden om risico

management in personeelsplanning te incorporeren. Daarnaast presenteren we een instrument

waarmee magazijn managers een kostenefficiënte personeelsplanning kunnen maken en geli-
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jktijdig de kansen op personeelstekorten kunnen minimaliseren.

Deze dissertatie levert een bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur door een aantal

klassieke problemen voor e-commerce warehouses opnieuw aan een onderzoek te onderw-

erpen. Nieuwe methodes voor de afhandeling van retouren en het omgaan met de sterk

fluctuerende vraag leidt tot nieuwe mogelijkheden voor een efficiëntere logistiek, die we in

deze publicatie bespreken.


