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Samenvatting

Veel bedrijven worden dagelijks geconfronteerd met de vraag hoe zij het beste hun
goederen kunnen distribueren. Daarom worden dit soort vraagstukken regelmatig in
de praktijk opgelost, met of zonder ondersteunende technologieën. Een algemeen doel
is om kosten laag te houden en de klanttevredenheid hoog, bijvoorbeeld door de leve-
ringskosten te minimaliseren terwijl aan alle klantvraag wordt voldaan. Betere benut-
ting van middelen, zoals vrachtwagens, en efficiënter transport kan leiden tot lagere
kosten en verbeterde service voor alle betrokken partijen (bv., fabrikanten, transport-
bedrijven en klanten). Efficiëntie kan worden vergroot door bijvoorbeeld betere distri-
butieschema’s te vinden, dat wil zeggen, schema’s met lagere kosten, of door nieuwe
distributiestrategieën te verkennen. Dit proefschrift beoogt om inzicht te bieden in
complexe distributie problemen, om efficiëntere distributieschema’s te ontwikkelen en
om het potentiële voordeel van vernieuwende distributiestrategieën te analyseren.

De ‘Inventory Routing Problem’ (IRP) is een optimalisatievraagstuk waarbij be-
paald moet worden welke klanten wanneer te bevoorraden en welke hoeveelheid goede-
ren dan te leveren terwijl de kosten worden geminimaliseerd en in alle klantvraag kan
worden voorzien. Hoofdstuk 2 onderzoekt welke aspecten de computationele complexi-
teit van de IRP bëınvloeden door naar complexiteitsbewijzen te zoeken voor verschil-
lende varianten van het probleem. Het begrijpen van de computationele complexiteit
van problemen helpt om probleemstructuren te ontdekken wat bijdraagt aan de ontwik-
keling van oplossingsmethodes. De ‘Travelling Salesman Problem’ (TSP) is een speciaal
geval van de IRP (vind een route met één vrachtwagen die alle klanten in één route
bedient, i.e., het routeringsprobleem). Aangezien de TSP NP-hard is (computationeel
moeilijk), kan onmiddellijk geconcludeerd worden dat de IRP ook NP-hard is. Echter,
het onderliggende routeringsprobleem is niet noodzakelijk het enige complicerende as-
pect. Daarom bestudeert hoofdstuk 2 de IRP op metrieken (onderliggende structuren)
waarop de TSP gemakkelijk of zelfs triviaal is, waardoor de IRP op deze metrieken niet
noodzakelijk NP-hard is. In het hoofdstuk worden ten eerste probleemvarianten op een
punt en op een half-lijn bestudeerd. De problemen verschillen in het aantal vracht-
wagens, het aantal dagen in de planningshorizon en de servicetijden bij de klanten.
Het belangrijkste resultaat is een dynamisch programmeer algoritme in polynomiale
tijd voor de probleemvariant op de half-lijn met uniforme (gelijke) servicetijden en een
planningshorizon van twee dagen. Ten tweede, voor vrijwel elk probleem in de klasse
met niet-vastgestelde planningshorizon, laten we zien dat de computationele complexi-
teit bepaald wordt door de complexiteit van de ‘Pinwheel Scheduling Problem’ waarvan
de complexiteit een tot op heden in de literatuur onbeantwoorde onderzoeksvraag is.
Ten derde wordt aangetoond dat probleemvarianten met niet-uniforme servicetijden
NP-hard zijn. Concluderend, de analyse toont aan dat, naast het routeringsprobleem,
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ook de planningshorizon, de servicetijden, de klantvraag in combinatie met de capa-
citeit van de vrachtwagens en het aantal beschikbare vrachtwagens bijdragen aan de
complexiteit van de IRP. Ten slotte bewijzen we dat een probleemvariant in de Eu-
clidische ruimte met uniforme servicetijden strong NP-hard is, waarbij de TSP als
onderliggend probleem wordt vermeden door een gemakkelijk te berekenen benadering
van de transportkosten.

In hoofdstuk 3 wordt een ‘vendor-managed inventory’ setting bestudeerd waarbij
een leverancier de timing en grootte bepaald van een klantlevering en de leveringen
worden uitbesteed aan een externe transporteur. In de praktijk wordt soms door de
leverancier een vast bedrag per levering betaald aan de transporteur. Geldmaat, de
partner van dit Ph.D. project is zo’n ‘leverancier’. Geldmaat bepaalt wanneer geldau-
tomaten in Nederland bevoorraad worden en geeft orders aan een waarde transporteur
om de bevoorrading uit te voeren. In de terminologie van de literatuur op het gebied van
voorraadbeheer: Geldmaat is de leverancier die de leveringen aan zijn klanten (geldau-
tomaten) uitbesteed. Hoofdstuk 3 beschouwt een uitbestedingskostenstructuur waarin
een vast tarief wordt betaald per bevoorrading en per dag waarop ten minste één be-
voorrading plaatsvindt. Het overeenkomstige optimalisatieprobleem van de leverancier
is de ‘Dynamic-Demand Joint Replenishment Problem’ (DJRP). Door de kostenstruc-
tuur met vaste tarieven is er voor de leverancier geen stimulans om klanten die dicht bij
elkaar zijn op dezelfde dag te bevoorraden. Hierdoor wordt de transporteur gedwongen
om inefficiënte bezorgroutes uit te voeren wat leidt tot hogere transportkosten, wat zal
resulteren in hogere vaste tarieven voor de leverancier welke worden overeengekomen
in toekomstige contractonderhandelingen. Als de transporteur bovendien een beperkt
aantal vrachtwagens heeft, kan het bovendien voorkomen dat niet alle klantorders kun-
nen worden uitgevoerd door de langere reistijden tussen klanten. Om de verbetering in
efficiëntie te evalueren als de leverancier de locaties van klanten wel overweegt, wordt
in hoofdstuk 3 de DJRP uitgebreid naar de ‘DJRP with Approximated Transportation
Costs’ (DJRP-AT). Het berekenen van werkelijke transportkosten vereist de oplossing
van een routeringsprobleem. Dergelijke problemen zijn relatief moeilijk om op te lossen
en voor het doel van dit hoofdstuk is het niet noodzakelijk om de exacte volgorde van
de klanten in een route te weten aangezien de leveringen worden uitbesteed. Daarom
worden in hoofdstuk 3 de transportkosten benaderd. Een oplossingsmethode voor de
DJRP-AT op basis van ‘branch-and-cut-and-price’ wordt gevalideerd met behulp van
testdata uit de literatuur. De distributieschema’s en kosten gevonden met de DJRP
en de DJRP-AT worden vergeleken. De resultaten laten zien dat significante kostenbe-
sparingen kunnen worden behaald als de leverancier transportkosten overweegt in zijn
beslissingen. De resultaten tonen verder een kostenverbetering van gemiddeld 4% en
tot 14,4%.

Hoofdstuk 4 beschouwt een aanpak voor een voorraadprobleem waarin klanten (een
deel van) de vraag van nabij gelegen klanten kunnen vervullen. Als klanten zich relatief
dicht bij elkaar bevinden, heeft men de mogelijkheid om in een deel van de vraag te
voorzien door de voorraad van een andere, dichtbij gelegen klant aan te spreken. Deze
optie kan worden opgenomen in de optimalisatie van de bevoorrading van alle klanten
in de IRP om kosten te verlagen welke gebruikelijk bestaan uit opslag- en transport-
kosten. Dit idee kan bijvoorbeeld worden toegepast bij geldautomaten: een consument
die geld wil opnemen kan doorgestuurd worden naar een andere geldautomaat die zich
op loopafstand bevindt. Een geldautomaat voldoet dan een deel van de vraag van een
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andere geldautomaat die dichtbij gelegen is. Voor zover bij ons bekend, is de mogelijk-
heid om eindgebruikers door te sturen nieuw in de Operations Research literatuur en
wordt dit wel overwogen maar nog niet toegepast in de praktijk. In hoofdstuk 4 wordt
de zogenaamde ‘Inventory Routing Problem with Demand Moves’ (IRPDM) gedefini-
eerd en geformuleerd waarin de ‘demand moves’ (vraagbewegingen) het doorsturen van
eindgebruikers tussen klanten representeren. Voor elke ‘demand move’ worden kosten
gerekend die afhangen van de afstand tussen de betrokken klanten en de hoeveel-
heid goederen. Een ‘branch-price-and-cut’ oplossingsmethode wordt voorgesteld om de
IRPDM op te lossen. De resultaten tonen dat substantiële kostenbesparingen kunnen
worden bepaald in vergelijking met de IRP. De resultaten tonen verder dat een beperkt
aantal ‘demand moves’ per dag nodig zijn om deze resultaten te behalen. Voor testdata
uit de literatuur worden gemiddelde kostenverbeteringen van de IRPDM ten opzichte
van de IRP gevonden tot 10% met gemiddeld 3% kostenbesparing.

Hoofdstuk 5 introduceert de ‘Vehicle Routing Problem with Partial Outsourcing’
(VRPPO), dat wil zeggen, een routeringsprobleem waarin gedeeltelijke uitbesteding
van een levering mogelijk is. In de ‘Vehicle Routing Problem’ moet een aantal klan-
ten die elk een bepaalde vraag naar goederen hebben in één dag bediend worden door
vrachtwagens met een beperkte capaciteit. In de VRPPO kan een klant bediend worden
door één private vrachtwagen (een vrachtwagen in het bezit van de leverancier), door
een externe transporteur (een volledig uitbestede levering) of door zowel één private
vrachtwagen als de externe transporteur. Hiermee is dit probleem een variant van de
Vehicle Routing Problem with Private Fleet and Common Carrier (VRPPC) waarin een
levering ofwel volledig, of helemaal niet uitbesteed kan worden. In hoofdstuk 5 worden
twee verschillende formuleringen voor de VRPPO voorgesteld en deze worden opgelost
met een ‘branch-price-and-cut’ oplossingsmethode. Voor elke probleemformulering zijn
twee verschillende algoritmes om routes te genereren ontwikkeld. Om de prestaties van
de oplossingsmethodes te beoordelen en inzicht te krijgen in de potentiële kostenbespa-
ringen van de VRPPO in vergelijking met de VRPPC, worden experimenten uitgevoerd
op twee verschillende datasets met maximaal 100 klanten uit de literatuur. Analyse van
de kostenverschillen tussen de VRPPO en de VRPPC toont hogere kostenbesparingen
van de VRPPO ten opzichte van de VRPPC als de vraag van de klanten dichtbij de
capaciteit van de vrachtwagens ligt. Daarnaast, als de klanten in clusters zijn gevestigd
zijn de kostenbesparingen lager dan wanneer de klanten willekeurig over een gebied
zijn verspreid. Visualisatie van een aantal oplossingen toont dat oplossingen van de
VRPPO compleet andere routes kan bevatten dan de overeenkomstige oplossing van
de VRPPC.

Dit proefschrift bestudeert de computationele complexiteit van een klasse van distri-
butieproblemen, modelleert zowel fundamentele als meer praktische distributieproble-
men en ontwikkelt exacte oplossingsmethodes voor dit soort problemen. De problemen
zijn gëınspireerd door optimalisatieproblemen die zich in de praktijk voordoen bij geld-
ketens, maar zijn breder toepasbaar. De studies bieden inzicht in probleemstructuren
en oplossingsaspecten en dragen bij aan de ontwikkeling van oplossingsmethodes.
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