
etwerkontwerp gaat over het slim inrichten van een logistiek netwerk. Het 
beantwoordt vragen zoals: Waar moet ik produceren? Hoeveel dc’s heb ik 
nodig?  Waar moeten deze staan? Hoe regel ik het transport? En wat bete-

kent dit dan weer voor voorraden en logistieke grondvormen? In theorie wordt 
het ontwerp met de laagste kosten of hoogste servicegraad in verschillende sce-
nario’s doorgerekend en vervolgens als optimale uitkomst bepaald en gekozen, 
afhankelijk van de prioriteringsregels. In de praktijk wint emotie het echter nog 
al eens van deze rationele, kwantitatieve onderbouwingen.  
Er zijn kwantitatieve modellen beschikbaar, waaronder de Noordwesthoekme-
thode, de methode van Vogel, de Stepping-stone-methode en een boel metho-
des die als doel hebben om de kortste afstanden te bepalen, een optimale uit-
gangssituatie te berekenen of zo laag mogelijke kosten te bepalen. Veel rekenen 
met behoorlijk complexe formules waar vooral economestristen vrolijk van wor-
den. De meeste bedrijven in de logistiek hebben deze mensen niet in dienst. 
Bovendien gaan deze modellen uit van een stabiele situatie en die is er natuur-
lijk nooit in de mate waarin je dat wilt.
Maar er is goed nieuws: kwantitatieve modellen zitten in netwerk-design soft-
ware tools. En met deze software lijkt netwerkontwerp best eenvoudig. Toch is 
de praktijk helaas anders. Het verkrijgen van betrouwbare data uit systemen als 
ERP, OMS, TMS, WMS om die vervolgens te gebruiken voor het doorrekenen 
van het optimale netwerk, blijkt in de praktijk nogal eens lastig. Bovendien voe-
gen dergelijke berekeningen niet zo veel toe als er toch softe factoren zijn die 
doorslaggevend zijn, zoals locatie van een familiebedrijf in een bepaalde stad of 
een multinational die al jaren op dezelfde locaties zit. Emotie wint het dan snel 
van rationele, kwantitatieve onderbouwingen. 
Zonder dat we het ons realiseren passen we de genoemde modellen al toe. Bij 
het plannen van een route geeft de navigatie de kortste weg weer en kijkend 
naar distributiemethoden kiezen we vaak voor de optie met de laagste kosten. 
Een zwaartepuntanalyse voor levering in Nederland geeft regelmatig het IJssel-
meer of ergens in zee als optimale locatie, vooral als ook richting het Verenigd 
Koninkrijk wordt geleverd. Gevolg: bedrijven richten het netwerk dan net iets 
minder optimaal in. Geen rocket science.
Kwantitatieve methodes zijn dus relevant voor een rationelere onderbouwing, 
maar mijn advies is vooral je gezond verstand 
te gebruiken als je netwerken gaat integreren 
en optimaliseren. Voor veel bedrijven is dit 
meer dan genoeg. Bedenk anders vooraf goed 
of je daadwerkelijk bereid bent om je logistieke 
netwerk echt aan te passen. Zo niet, dan hoef 
je er ook niet aan beginnen te rekenen. 

Column

e basis van een distributienetwerk 
bestaat veelal uit vaste elementen 
en langetermijninvesteringen zoals 

fabrieken, distributiecentra en IT-oplossin-
gen. Bedrijven maken in de voorbereiding 
van deze investeringsbeslissingen gedegen 
analyses als ze een nieuwe strategie uit-
stippelen. Dit betekent in de praktijk dat 
ze ééns in de vijf of soms zelfs tien jaar 
dit soort analyses maken. Ik pleit evenwel 
voor het verhogen van de analysefrequentie 
voor het ontwerpen en bouwen van supply 
chain-netwerken die meer wendbaarheid 
en schaalbaarheid bieden naar de toekomst. 
Veel factoren hebben invloed op de inrich-
ting van supply chain-netwerken, waarvan 
de complexiteit exponentieel is toegeno-
men door de interactie tussen deze facto-
ren.

Marktfactoren
Veranderingen in vraag en groei van 
nieuwe verkoopkanalen hebben grote 
impact op een distributienetwerk. Zo heeft 
bijvoorbeeld een stormachtige groei van 
e-commerce direct invloed op de locaties 
van dc’s, de hoogtes van de voorraden en 
de benodigde transportoplossingen om te 
kunnen voldoen aan de verhoogde orderf-
requentie, kleinere bestelhoeveelheden 
en kortere levertijden. Om nog maar niet 
te spreken over het exploderende aantal 
retourzendingen. Genoemde factoren lei-
den in dit voorbeeld naar een netwerk met 
meer voorraadlocaties dichter bij de klant.

Interne en externe factoren
Veranderingen in productportfolio van 
bedrijven hebben ook direct invloed op het 
distributienetwerk. Introductie van nieuwe 

welke geografieën wil je produceren, op welke 
locaties wil je voorraad houden en distributie-
centra hebben, wat is de rol en grootte van elk 
distributiecentrum en wat is de optimale rou-
tering van product(groepen) door het netwerk? 

Zelf doen of laten uitvoeren
Het herzien van een distributienetwerk is 
een specialisme. Een opkomende trend is 
dat bedrijven een Center of Excellence (CoE) 
opbouwen om dit soort analyses gestructu-
reerd en met regelmaat uit te voeren. Som-
mige bedrijven doen dit door zelf te investeren 
in modelleersoftware en eigen mensen terwijl 
andere bedrijven kiezen voor externe consul-
tants in deze rol. Belangrijk bij het maken van 
definitieve keuzes is om een netwerk te model-
leren dat ook in de toekomst wendbaar is en 
kan inspringen op veranderende omstandighe-
den. Door rekening te houden met mogelijke 
scenario’s kunnen vastgoedcontracten worden 
aangepast op de gewenste flexibiliteit in de toe-
komst, denk aan verschillende contracttermij-
nen in één gebouw om schaalbaarheid te ver-
groten, uitbreidings- en beëindigingsclausules. 
En denk ook aan contracttermijnen met logis-
tieke dienstverleners of contract manufacturers.

Frequenter
Mijn advies is om veel frequenter netwerk-
scenario’s te modelleren, elke 1 of 2 jaar en 
niet slechts één keer per vijf of tien jaar. Door 
distributienetwerken regelmatig te evalueren, 
zowel op effectiviteit (past het netwerk nog bij 
de actuele vraag van de markt) als op efficiën-
tie (zijn de kosten in lijn met de verwachting) 
kan tijdig worden ingespeeld op veranderende 
marktomstandigheden.

Carlo Peters is Principal Consultant bij 
Buck Consultants International. 

De Preek
B o o d s c h a p  v o o r  p r o f e s s i o n a l s

Van vaste naar wendbare stru cturen 
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producten met andere afmetingen (tv’s en 
beeldschermen worden alsmaar groter) in 
combinatie met steeds kortere levenscycli 
bemoeilijken het inrichten van een maga-
zijn. Ook nieuwe productietechnieken 
als 3D-printing stellen het netwerk op de 
proef. Gaat deze techniek ervoor zorgen 
dat we in de toekomst grote printcentrales 
dicht bij de markt hebben en als resultaat 
lege magazijnen?
Ook externe factoren zoals geopolitieke 
ontwikkelingen en nieuwe infrastructuur 
kunnen bestaande distributienetwerken 
beïnvloeden. Wat is de impact op het dis-
tributienetwerk als gevolg van Brexit? 
Is het noodzakelijk om in het Verenigd 
Koninkrijk te gaan produceren voor de 
lokale markt? En welke gevolgen hebben 
nieuwe transportroutes zoals de nieuwe 
Gotthard-spoortunnel in Zwitserland en 
de Nieuwe Silk Route (nieuwe dubbele 
spoorverbinding van China naar Europa 

en het Midden-Oosten) op het distributie-
netwerk?

Netwerk herzien
Zo zijn er tal van factoren die die de nood-
zaak vergroten om regelmatig te toetsen of 
het bestaande netwerk nog wel voldoet en 
bovenal om ervoor te zorgen dat de opzet 
van het netwerk wendbaar en schaalbaar is 
om te kunnen reageren op veranderende 
omstandigheden. Het goede nieuws is 
dat het toetsen van verschillende netwerk-
scenario’s steeds efficiënter kan worden 
uitgevoerd. Door de juiste big data te com-
bineren met geavanceerde netwerkmo-
deleersoftware wordt inzicht gegeven in de 
belangrijkste kostendrijvers en kwalitatieve 
aspecten zoals service, lead-time en pro-
ductbeschikbaarheid, maar ook de moge-
lijke netwerkscenario’s en -risico’s. 
Een dergelijke evaluatie geeft inzicht hoe 
het distributienetwerk er moet uitzien: in 
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‘De Preek’ in Supply Chain Magazine is een toespraak, 
waarin de spreker de boodschap die hij of zij heeft over het 
vakgebied supply chain management verwoordt. Een preek 
beoogt te onderwijzen, te bemoedigen, te corrigeren, zodat 
de ontvangers mogen groeien in hun geloof en sterke, vol-
wassen supply chain professionals worden.

Gij zult… uw 
distributienetwerk 
regelmatig herzien
Door Carlo Peters

edward heijnen, zelfstandig interim-professional 
supply chain-procesverbeteringen

Netwerkontwerp: 
ratio of emotie
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