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SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 

Titel Optimalisatie van logistieke processen in de toeleveringsketen van chartaal geld 

Introductie Zowel wereldwijd als in Nederland heeft de logistiek van chartaal geld (cash; 

bankbiljetten en munten) recentelijk grote aandacht verworven. Een kostenefficiënte en veilige 

belevering van geldautomaten (ATMs), bankfilialen en winkeliers is noodzakelijk geworden als gevolg 

van de financiële crisis, daling van het cash gebruik en stijging van de intensiteit en gewelddadigheid 

van overvallen. De onderzoeken die zijn beschreven in dit proefschrift anticiperen hierop door 

logistieke modellen te ontwikkelen die geldtransporten en geldvoorraden kostenefficiënt plannen, de 

gewenste ATM beschikbaarheid realiseren en de veiligheid vergroten. 

Na jarenlange groei stagneert nu het cash gebruik in welvarende landen. Belangrijke oorzaken 

hiervoor zijn de toenemende acceptatie en diversificatie van digitale betaalmogelijkheden, zoals onder 

andere contactloos en mobiel betalen. De verwachting is echter niet dat het gebruik van cash op korte 

tot middellange termijn zal verdwijnen. Bij gelijkblijvende vaste kosten voor het onderhouden van 

ATMs en geldverwerkingscentra, leidt een daling van het cash gebruik tot hogere kosten per transactie. 

De structurele verandering in de betalingswereld, de financiële crisis en veiligheidsincidenten hebben 

de Nederlandse grootbanken (ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank) samen met de 

Nederlandsche Bank doen besluiten om een interbancair project te financieren waarin ik een 

leidinggevende rol heb mogen vervullen. De verzamelde data en informatie vergaard tijdens dit project 

hebben als basis gediend voor dit proefschrift. 

Dit proefschrift presenteert beslismethodieken welke een kostenefficiënte belevering en beheersing 

van voorraadlocaties mogelijk maken. Deze methodieken zijn in eerste instantie ontwikkeld voor het 

bevoorraden van ATMs, maar zijn onder andere ook toepasbaar in de bevoorrading van cash op 

bankfilialen, de levering van brandstof aan tankstations en uitwisselen van fietsen tussen OV-fiets 

huurlocaties. De planning van geldtransport en het beheersen van geldvoorraden betreffen unieke 

uitdagingen door de hoge waarde-dichtheid en strikte veiligheidseisen. Hoeveel geld er op voorraad 

moet worden gehouden in ATMs is een functie van de gewenste beschikbaarheid, de transporttarieven 

en de rekenrente. De rekenrente bepaalt de derving van potentiële rentebaten over het cash dat onderweg 

en opgeslagen is. 

Wetenschappelijke bijdrage We identificeren eerst factoren die impact hebben op de 

klantbeleving bij het gebruik van ATMs. Enquêtes onder klanten en cash managers (respectievelijk 

2,231 en 181 respondenten) wijzen uit dat een lage ATM beschikbaarheid tot klantverlies leidt, dat 

managers onvoldoende weet hebben van de factoren die de klantervaring bepalen en dat de 



klantbeleving onjuist wordt gemeten. Een literatuur- en veldonderzoek hebben geleid tot een overzicht 

van belangrijke factoren dat gebruikt kan worden om de klantbeleving beter te begrijpen en te meten. 

Een intuïtieve statistische klantvraag voorspellingsprocedure is ontwikkeld om de bestelmomenten 

van bevoorradingsorders te bepalen waardoor gedurende de besteldoorlooptijd van een order voldoende 

cash op voorraad is om leegstand te voorkomen. De contributie is drieledig: de samenstelling van ‘best-

in-class’ voorspellingstechnieken uit de literatuur, de ‘smoothing’ van de maand-dag en jaardag 

vraagpatronen en de methode waarop wordt omgegaan met inaccurate en incomplete brondata. Een 

numerieke vergelijking met de wetenschappelijke NN5 voorspellingscompetitie wijst uit dat onze 

procedure nauwkeuriger voorspelt dan recente ‘computer intelligence’ en statistische modellen. 

De voorspellingsprocedure is vervolgens geïntegreerd in een voorraadbeheermodel dat voor iedere 

ATM de timing en grootte van bevoorradingen kan bepalen om een gewenste beschikbaarheid te 

realiseren tegen lage kosten. We introduceren een voorraadbeheer probleem dat nieuw is door de 

combinatie van specifieke probleemeigenschappen zoals een grote mate van onzekerheid in zowel de 

vraag als de besteldoorlooptijd van de bevoorradingen. De oplossingsmethodiek is ook nieuw doordat 

rekening wordt gehouden met de hoeveel reeds gemiste klantvraag en doordat een 'global chance 

constraint' parameter is ingebouwd waarmee de gebruiker de zekerheid kan bepalen waarmee de 

gewenste beschikbaarheid wordt gerealiseerd. Een numerieke validatie met het , ,  

voorraadbeheermodel voor stationaire klantvraag wijst uit dat ons model voor een complexer probleem 

soms beter en soms slechter presteert, waarbij de verschillen kleiner zijn dan ±1,3 procent. 

Vervolgens presenteren we een uitbreiding van het voorraadbeheermodel door uit te gaan van de 

eerdergenoemde resultaten uit de enquête, namelijk dat klanten niet altijd evenveel belang hechten aan 

ATM beschikbaarheid. Numerieke experimenten wijzen uit dat het toepassen van een ‘real-time 

prestatie meet systeem’ een significante kosten verlaging (3,7 procent) oplevert bij een gelijkblijvende 

klantervaring door minder nee-verkopen te accepteren wanneer klanten er waarde aan hechten en meer 

nee-verkopen te accepteren wanneer klanten het minder interesseert. 

Het laatste onderzoek van het proefschrift vooronderstelt een situatie met uitsluitend recirculatie 

ATMs (RATMs). RATMs kunnen zowel cash innemen als uitgeven en zijn momenteel sterk in opkomst 

doordat deze automaten minder vaak hoeven te worden gevuld en geleegd dan sec inname of uitgifte 

ATMs. Dit komt doordat afgestort geld door één klant kan worden opgenomen door de volgende. We 

presenteren een gecombineerd probleem van voorraadbeheer, routering én haal- en leveropdrachten. 

Ten opzichte van een traditioneel voorraad-routeringprobleem, is nu de volgorde van haal- en 

leveropdrachten ook afhankelijk van de voorraad in het voertuig. Een 'branch-and-cut' algoritme is 

ontwikkeld en resulteert in de meeste instanties in een exacte oplossing. Dit is bijzonder gegeven de 

grote complexiteit van het realistische probleem. 



Maatschappelijke bijdrage Door gebruik te maken van de ontwikkelde modellen is een 

gezamenlijk besparingspotentieel op transport-, bevoorrading- en rentekosten van 32,0 tot 37,7 miljoen 

euro – respectievelijk 36 tot 43 procent van de totale logistieke kosten – per jaar geïdentificeerd voor 

de drie commerciële Nederlandse grootbanken, uitgaande van de realisatie in de jaren 2008 en 2009. 

Dit besparingspotentieel is haalbaar terwijl de ATM onbeschikbaarheid door leegstand wordt verkleind 

van 1,7 tot 0,6 procent. Het implementeren van de modellen reduceert ook het overvalrisico doordat het 

aantal transporten met gemiddeld 51 procent wordt gereduceerd. 

Dit proefschrift presenteert ook handvatten voor ATM managers om de klantbeleving beter te 

begrijpen en te meten. Als belangrijkste maatstaf hanteren managers momenteel de 

onbeschikbaarheidsduur van ATMs, onafhankelijk van de gebruiksintensiteit, het gebruikstijdstip en de 

locatie. Deze maatstaf geeft een onjuiste representatie van de klantbeleving omdat deze afhankelijk is 

van de locatie – bijvoorbeeld doordat de ATM de enige in de regio is – en omdat de gebruiksintensiteit 

enorm verschilt tussen ATMs en gebruikstijdstippen. Als eerste verbetering adviseren we om 

onbeschikbaarheid te meten op basis van de geschatte hoeveelheid gemiste vraag. We gebruiken deze 

maatstaf eveneens om de prestatie van de ontwikkelde modellen in dit proefschrift te meten. 

Een duidelijke trend in Nederland en omstreken doet vermoeden dat binnen enkele jaren alle ATMs 

vervangen gaan worden door recirculatie ATMs (RATMs). Hierdoor wordt het onderzoeksprobleem 

van de bevoorrading van deze automaten in toenemende mate een realistisch probleem. Bij een 

succesvolle implementatie van de door ons ontwikkelde oplossingsmethodiek zullen de kosten ten 

opzichte van bestaande oplossingsmethodieken afnemen met 12 procent. Voor de Nederlandse markt, 

uitgaande van een situatie waarin alle ATMs zijn voorzien van de recirculatie functionaliteit, 

correspondeert deze afname met een besparing van 10,1 miljoen euro per jaar. Dit resultaat valt toe te 

wijden aan het feit dat waardetransporteurs substantieel minder cash zullen vervoeren doordat biljetten 

uitgewisseld worden tussen ATMs. Dit laatste aspect verlaagt ook de CO2 uitstoot, de 

verzekeringskosten en de bepantseringkosten van de voertuigen. 

Valorisatie en verder onderzoek Gedurende het promotietraject zijn resultaten, conclusies en 

adviezen gedeeld met de praktijk, waarvan wereldwijd dankbaar gebruik is gemaakt door uiteenlopende 

cash supply chain partijen. De praktijkwaarde blijkt in het bijzonder uit het feit dat de Nederlandse 

banken op 1 september 2011 mede op basis van de resultaten van het eerder genoemde 

wetenschappelijke project in 2009 een joint venture opgericht hebben genaamd Geldservice Nederland 

B.V. (GSN) om de geïdentificeerde besparingen te verwezenlijken. Ook na de oprichting van GSN 

fungeren deze besparingsmaatregelen mede als leidraad voor strategische keuzes en hebben de 

onderzoeken in dit proefschrift bijgedragen aan deze keuzes. 



De onderzoeken die zijn beschreven in dit proefschrift bieden onderzoekers en professionals een 

uitvalsbasis voor verder onderzoek binnen het toepassingsgebied van cash logistiek, alsmede daarbuiten 

waarbij kan worden voortgeborduurd op de gepresenteerde oplossingsmethodieken. De grootste 

theoretische en praktische uitdagingen worden voorzien in cash supply chain problemen waarbij de 

integratie moet worden gezocht tussen meerdere specialisaties. Zo kan worden geprobeerd om 

gezamenlijk locatiebeleid voor ATMs te bepalen of zelfs white-labeling te introduceren. Daarnaast 

kunnen voorraad-, transport- en onderhoudsactiviteiten integraal gaan worden gepland. Een ander 

voorbeeld is de afstemming van de planning van de waardetransporteur – die naast ATM beleveringen 

ook andere transportopdrachten uitvoert – met het ATM voorraadbeheer. Uiterst interessant zou ook de 

invoering van prijsmechanismen zijn om klanten door middel van een financiële beloning naar 

specifieke (R)ATMs te ‘lokken’ om zo de onbalans tussen (R)ATMs uit te bannen en het aantal 

transporten verder te reduceren. Ook kunnen onderzoeksvragen worden bedacht die betrekking hebben 

op aspecten die cash logistiek uniek maken. Zo kunnen veiligheidseisen randvoorwaardelijk worden 

gesteld aan het voorraadbeheer door bewust onregelmatigheid te introduceren. Een interessante kwestie 

aangezien in beschikbare logistieke modellen naar regelmaat en zekerheid wordt gestreefd. 

Het is vermeldenswaardig dat een onderzoeksubsidie is toegekend door de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) aan de Afdeling Logistiek van de Faculteit der Economische 

Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam in mei 2014 (NWO, 2014). 

Geldservice Nederland en ORTEC zijn twee partners in dit project om ervoor te zorgen dat het 

onderzoek zowel een theoretische als een praktische bijdrage zal hebben. Ik was erg blij om te zien dat 

ons onderzoeksvoorstel op het gebied van cash distributie door NWO zo gewaardeerd werd. De subsidie 

van € 725,000 euro zal worden gebruikt om twee promovendi aan te stellen voor ieder 4 jaar en twee 

postdoc-kandidaten voor ieder 2 jaar. De aangestelde onderzoekers beginnen eind 2014 met 

vervolgonderzoek waarbij dit proefschrift als basis dient. Het is een eer om te zien dat andere 

onderzoekers dit uiterst interessante onderzoeksgebied oppakken waar ik het heb ‘achtergelaten’. 

Tevens doet het mij deugd dat ik bij dit vervolgonderzoek nauw betrokken zal zijn als senior business 

consultant van GSN. In deze rol zal ik toezicht houden op het project om ervoor te zorgen dat de 

onderzoeksinspanningen ook zijn gericht op het realiseren van de GSN doelstellingen. 


