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Voor logistieke dienstverleners is het een uitdaging om het stijgende serviceniveau bij te houden en 
tegelijkertijd kostenefficiënt te blijven. Klanten geven de voorkeur aan kleine tijdvensters en willen aan 
kunnen geven wanneer ze beschikbaar zijn voor een service. Door deze praktische relevantie worden 
restricties op servicetijdvensters meegenomen in bijna alle routeringsvraagstukken. In dit proefschrift 
worden efficiënte routerings- en planningsmethoden voorgesteld die in staat zijn om met 
tijdvensterrestricties om te gaan bij het creëren van kostenefficiënte oplossingen. Drie 
routeringsproblemen worden onderzocht waarin servicetijdvensters een belangrijke rol spelen. Als 
eerste wordt een routeringsprobleem onderzocht waarin klanten meerdere tijdvensters kunnen opgeven 
waarin ze beschikbaar zijn voor een service. Ten tweede wordt een routeringsprobleem opgelost waarbij 
de aankomsttijden bij de klanten onvoorspelbaar moeten zijn, dit probleem is geïnspireerd door 
veiligheidsoverwegingen in waardetransport. Ten derde is een methode ontwikkeld om gelijktijdig kleine 
tijdvensters aan klanten toe te wijzen en een routeringsoplossing te bepalen, rekening houdend met 
onzekerheid in reis- en servicetijden. Om deze problemen op te lossen, worden heuristische, exacte en 
robuuste oplossingsmethoden voorgesteld. 
 


