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Bullens , Marieke Sustainability institute Londen duurzaamheid beusekom

Het ontwikkelen van een Total Cost of Owernship Model 
voor electrische bussen, in samenwerking met het 
Sustainability Institute in Londen en de TU Delft.

Verlouw, Michiel mandemakers groep Kaatsheuvel duurzaamheid beusekom

Onderzoeken hoe retourstromen van 
verpakkingsmaterialen binnen de MandemakersGroep 
ingericht kunnen worden.

Groot , Tamara de Medinova Breda zorglogistiek beusekom Advies geven hoe Medinova in Breda de planning van de 
operatiekamers kan verbeteren in afstemming met de 
interne processen. 

Groß, Cathy APL Rhoon beusekom Premaster study: Het ontwikkelen van een model om APL 
Logistics inzicht te geven in logistieke inrichtingscriteria 
voor hun klanten nu en in de toekomst.

Pastoor, Gerwin Seabourne Eindhoven haalbaarheidstudie bogers Gezien de verwachte toename in het aantal te handelen 
pakketten en samenvoegen van twee vestigingen van 
Seaborne is een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de 
expeditie ruimte

Melis, Max Knauf Oosterhout logistieke doorlichting bogers Doorlichting van interne supply chain operatie om zo te 
komen tot efficientere manier van werken

Mooij, Maarten A Heijn Geldermalsen logistieke doorlichting bogers Logistieke scan van de fysieke magazijn operatie van het 
DC in Geldermalsen, met als doel de efficiency en kwaliteit 
van het proces te optimaliseren daar waar mogelijk.
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Przespolewski, frank Technische Unie Alphen a/d Rijn magazijn optimalisatie bogers Door toename van afzet wordt afdeling inslag te klein in 

het bestaande magazijn van Technische Unie in Alphen 
a/d Rijn. Ontvangst/inslag gebied is opnieuw ingericht op 
basis van de te verwachten aantal producten in de 
toekomst.

Migom, Giani IFF Tilburg scenariostudie bogers Verschillende scenario's uitgewerkt om de opslag van 
producten op terrein van IFF in Tilburg te optimaliseren.

Haverkamp, arwin schenker Tilburg Performance management bolier TPS is the gateway to Eastern Indonesia, serving 
       Baggen, hans Saval Breda logistieke doorlichting service bolier Saval heeft een ploeg van +/- 70 

onderhoudsmedewerkers, die de 
brandbeveiligingsinstallaties onderhouden en repareren. 
Onderzochht is hoe de prductiviteit van deze 
medewerkers omhoog kon.  

Nijboer, Thomas TLN Zoetermeer kostprijsberekening  ABC mod brink Opzetten benchmarking tool voor kostenvergelijk in 
warehouses

Koning, tessa de VanderLande Veghel product lifecycle managementbrink Proces optimalisatie van projecten
Barahouti, Mohammed Albert Schweitzer ZH Dordrecht zorglogistiek brink Verbetering beddenplanning
Noije, Toni Notenboom Tilburg logistieke doorlichting dermout Logistiek doorlichting van de interne logistieke processen 

van het handelsbedrijf Nooteboom Textiel. Aanbeveling 
ter verbetering van efficiency en kwaliteit.
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Admiraal, Leo Kennis transport marktonderzoek dermout Een marktonderzoek voor een innovatief transportconcept 

"de Beavertail" dat de potentie heeft of de concurrentie 
aan te gaan met (semi) diepladers. Naast een 
marktonderzoek is er ook gekeken naar de optimale 
uitrolstrategie voor dit nieuwe product.

Berlo Loek van Ricoh Bergen op Zoom overig  forecasting dermout Optimalisatie van het forecastingproces van Ricoh, waarbij 
de focus ligt op verlaging van de voorraden door het 
optimaliseren van de gebruikte seizoensindexen

Stecenko , Pavels Itella Moskou logistieke doorlichting dermout Logistical screening of the processes of a TPL in Russia in 
order to realize more stable quality levels throughout the 
years in order to meet customer SLA requirements.

Diriye , Mahamed Schenker Tilburg strategie studie dermout Analysis of the impact of 3-D printing on the logistical 
supply chain of the future. And also a strategical advice on 
the positioning of DB Schenker these new supply chain set-
ups.

Jacobs, Stef RICOH Bergen op Zoom duurzaamheid  modal shift frans de jong
optimalisatie intermodale concepten in Europa incl 
warehousing

Burlinska, Karolina Rotterdam marktonderzoek frans de jong haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een reparatie 
en reinigingstation voor goederenwagons in de 
Rotterdamse haven. 

Bommel , freek van Jabil Venray logistieke doorlichting  magazi gijsberts De goede aanvoer van printercomponenten uit het 
magazijn van Jabil aan de productielijn is door het 
verkleinen van de productiebatches complex geworden. 
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Luijten, Tim Bruijnzeel keukens Bergen op Zoom magazijn optimalisatie gijsberts Het assortiment voor het automatisch platenmagazijn 

wordt sterk vergroot. Een analyse van het assortiment, de 
vraag, de beschikbare ruimte en de best mogelijke 
stapelingen zijn onderzocht.

Versteeg, Henri Fuji Tilburg materiaal-capaciteit planning gijsberts Bij twee opeenvolgende productieafdelingen sloot de 
planning en bijsturing niet goed op elkaar aan. In Excel is 
een compleet planninssysteem ontwikkeld om dit te 
verhelpen.

Feijt . Mark MCT Bergen op Zoom overig  analyse container stackgijsberts De MCT containerterminal kampt met ruimtegebrek en 
daardoor veel rehandling: een container wordt gemiddeld 
16x opgepakt ipv van de noodzakelijke 4 tot 6 keer. Er is 
een nieuwe lay-out voorgesteld en een algoritme voor 
containerstacking ontwikkeld.

Graaf , Tim de  VDL Eindhoven logistieke doorlichting havekes Resultaat is een flexibiliteitsmodel om de productie aan te 
kunnen sturen; daarnaast zijn onderbouwde 
aanbevelingen opgeleverd  om verschillende activiteiten al 
dan niet door meerdere personen uit te laten voeren.

Brinkhuis , Niek HBCB Wageningen strategie studie binnenvaart havekes Trade-off analyse tussen wegvervoer en binnenvaart op 
economische en sustainability-gronden binnen de North-
Sea-Baltic-corridor. Praktische aanbevelingen voor 
aanpassingen aan schepen, infrastructuur en 
businessmodellen zijn aangedragen

Gijsberts , helen Bol.com Utrecht logistieke doorlichting  transpokemps Onderzoek naar mogelijkheden om alle inkomende 
goederenstromen  bij het DC (docdata) door een logistieke 
dienstverlener te laten verzorgen.
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Abdi, Mustafa PIL Djibuti Vestigingsplaatskeuze lutovinova The countries in the African continent develop rapidly. The 

report is dedicated to the elaboration on the 
improvements in the logistics area. As a result 
recommendations were given concerning the business 
processes in the company and some approaches were 
implemented  (control of the information flow).

Mincheva , Evgeniya Control Pay Breda Vestigingsplaatskeuze lutovinova Globalisation is one of the contemporary tendencies. The 
report contains recommendations on the approach 
towards the opening of a branch of a company in another 
country with the key element of keeping the same 
business model functioning in the head-quarters. 

Zuurveld, rens Verbrugge Marine Terneuzen haalbaarheidstudie mandemakers
Ligtvoet, Niek Samsung Breda magazijn optimalisatie mandemakers
Kiehnel, Michael Ondernemerschap overig, Businessplan mandemakers

Vilmane , Agnija Ondernemerschap overig, Businessplan mandemakers
Bus , dirk Simon Loos Tiel logistieke doorlichting magazij meeuwesen

Verbetering van logistieke bedrijfsvoering bij Logistiieke 
Dienstverlener. Verbeteringen doorgevoerd in cross-dock 
en colli-pick processen. Concretere besparingen 
gerealiseerd.

Afstudeeronderwerpen en korte samenvatting NHTV juni 2014



Student opdrachtgevers Plaats Opdracht omschrijving Begeleider  korte inhoud:
Smits, Maarten Daf Eindhoven productielog  werklast 

optimalisatie
meeuwesen

Verhoging van de leverbetrouwbaarheid, verkorting 
doorlooptijd, verbetering informatievoorziening. Dit 
bereikt door andere schedulingmethodiek, nieuwe 
visualisatie van planning, nieuwe rapportages 

Netten, Marissa Parcel express KPI dashboard megens TPS is the gateway to Eastern Indonesia, serving 
international and domestic trade for a wide-ranging 
hinterland.  Based on the findings in the current situation 
are the need and requirements for the process 
performance measurement framework defined.

Spapens , Guust VDL Eindhoven logistieke doorlichting megens
Aarts, Guus Terminal Petikemas SurabayIndonesie Performance management Proper Insight in the process of the Container Freight Station of 

TPS ;  Terminal Petikemas Surabaya. TPS is the gateway to 
Eastern Indonesia, serving international and domestic 
trade for a wide-ranging hinterland.  Based on the findings 
in the current situation are the need and requirements for 
the process performance measurement framework 
defined. 
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Gerwen, mathijs van Pelino IV Indonesie living lab proper Pelindo IV has the desire to become a domestic HUB port 

and looks into opportunities to attract more container 
flows.  The objective of this thesis:
"Design a framework for Pelindo IV to identify 
stakeholders and necessary data to develop a port-bound 
domestic container flow network for east-Indonesia with a 
roadmap on how to build this network.”
The network is an exploration for Pelindo IV to gain insight 
on trade characteristics and container volumes in their 
surrounding branches in east-Indonesia.

Leemans. Jeroen GAC Rotterdam haalbaarheid studie proper Onderzoek naar de mogelijkheden van insourcing van 
logistieke dienstverlening activiteiten. Het opzetten van 
een business plan om dit te onderbouwen en een selectie 
van locatie en inrichting van de locatie

Kasprowicz, Linda Indonesie Performance management proper The motivation of this research is based on the aim of the 
conventional terminal in Makassar, one of the 26 branches 
of the state-owned port operator Pelindo IV, to increase 
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Ausmane, Justine Terminal Petikemas SurabayIndonesie overig proper Terminal Petikemas Surabaya (TPS), which is a subsidiary 

of Pelindo III (Surabaya, Indonesia) and DP World (Dubai, 
United Arab Emirates), is in need of optimising the usage 
of resources for the internal truck-based transport.  The 
objective has been defined as:
“To investigate the truck-based internal transport flow in 
order to provide recommendations that support waste 
reduction.”  The defined causes have been grouped 
according to the logistics concept: structure, control, 
information, and personnel, because the improvements 
have to be made in a way that they contribute to the set 
objective. 
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Fedotovs, Tagir NHTV Riskmanagement proper All supply chains, regardless of the level of performance, 

are vulnerable to disruptions, defined as disturbances or 
problems, which interrupt an event, activity or process. In 
the world, there is a large diversity of disruptions: some 
are general for all businesses, some are very specific. 
Additionally, concepts of Business Continuity 
Management, Resilience Management, Security 
Management and Risk Management were described, 
compared and analysed in regards to potential 
contribution to the disruption Management process. The 
concepts were followed by the overview and comparison 
of existing disruption classifications.
As the result of the research, it was possible to elaborate 
on disruptions within GSCF and SCOR frameworks by 
developing a vulnerability assessment tool.

Voesenek, Wouter CEVA Roosendaal logistieke doorlichting distribu sjef de jong De logistieke processen van een grote klant zijn 
doorgelicht en hebben geleid tot  betrouwbaardere 
normen voor de afgesproken prestatiemeting. Daarnaast 
is een voorstel voor transportkosten vermindering 
opgesteld.

Glimmerveen, Sabrina BEL leerdammer Schoonrewoerd logsitieke doorlichting 
inkoopcentralisatie

sjef de jong Door  standaardisatie van inkoopprocessen is er meer 
inzicht ontstaan en door de centralisatie van inkoop  
binnen de 3 vestigingen kunnen kostenbesparingen 
worden gerealiseerd.
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Stelt, Stijn van der hager Den Bosch Forecasting  infasering sjef de jong Door  standaardisatie van inkoopprocessen is er meer 

inzicht ontstaan en door de centralisatie van inkoop  
binnen de 3 vestigingen kunnen kostenbesparingen 
worden gerealiseerd.

Loon, Bart van Jardin Rijen magazijn herinrichting swam Strategisch onderzoek naar aanleiding van groeifactoren

Verseput, Bjorn CB&I Den Haag kosten analyse  transport torun Ontwikkelen van een model om de transportkosten 
nauwkeuriger te bepalen. Gericht op 1 project genaamd 
als EPC. Within this thesis a contribution has been made to 
preliminary cost estimation methodology for EPC projects, 
which is focussed on contriving accurate cost estimates 
for logistics execution. 

Koster, Remco ABR de Haan Alblasserdam logistieke doorlichting  distributorun Planning rondom de transport- en loodsplanning 
verbeteren. Er is vooral gekeken naar de volgende 
aspecten procesoptimalisatie, kosten, kwaliteit, flexibiliteit 
en servicegericht

Bouwens, Mickey Amhphia ZH Breda zorglogistiek van dijk Analyseren en optimaliseren van de vervoersactiviteiten 
en advies over strategische herinrichting van het 
vervoersbeleid. Capaciteitstool ontwikkeld

Berkel Aron van MMC Eindhoven zorglogistiek van dijk Advies en optimalisatie wachttijden poli KNO
Eijck , susan van EZH Tilburg zorglogistiek van dijk Advies en logistieke doorlichting paramedische dienst

Ditshuizen, tjeerd Alpe d HuZes Culemborg evenementen logistiek van rijn logistieke doorlichting van de organisatie van Alpe d'Huzes 
2014. Aanbevelingen voor aanpssen en veranderen van 
interne processen. 
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Elderen , Jan van KLPD driebergen evenementen logistiek van rijn Het resultaat is een model voor de logistieke 

ondersteuning van grootschalige evenementen bij de 
landelijke politiediensten. De organisatie van de logistiek 
voor de NSS Top in Den Haag heeft als voorbeeld gedient 

Boonman, Marc Interbulk rotterdam logistieke doorlichting  
leveranciers

van rijn Interbulk maakt als grote organisator van 
containerstromen veelvuldig gebruik van logistiek 
diensverleners. De prestaties van deze verschillende 
'leveranciers' zijn gescreend en aanbevelingen voor 
verbeteringen gemaakt 

Eck , Kasper van INBEV Breda overig  optimalisatie 
krattenaanvoer

van rijn De marketing campagnes diverse biermerken hebben tot 
gevolg dat de standaard bruine bierfles steeds vaker 
wordt vervangen door afwijkende vormen. De 
retourstromen worden complexer en vooral duurder. 
Verschillende 'root causes' worden geanalyseerd en 
oplossingen worden aangedragen voor de branche

Jonker,Tim DB Schenker Amsterdam Performance management van rijn voor de verstiging van DB Schenker op Schiphol is een KPI 
dash board ontwikkeld en geimplementeerd

Jansen, emmie John Deere Horst spareparts management van rijn De John Deere vestiging in Horst produceert 
spuitmachines voor de landbouw. De beschikbaarheid van 
spareparts is essentieel voor de service. Een opzet voor 
Spare part management is gemaakt en geimplementeerd.
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