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INLEIDING

C
enter of gravity (CoG) en Point of Gravity (PoG) zijn beide benamingen 

voor een analyse waarbij de optimale locatie berekend kan worden 

voor een magazijn of distributiecentrum. Dit is een zeer waardevolle 

analyse die zowel door supply chain als ook inkoop gebruikt kan worden in 

de voorbereiding van een tender voor magazijn en/of distributieactiviteiten 

of bij de bouw van een nieuw magazijn of distributiecentrum. Omdat alle 

transportbewegingen in kaart gebracht worden tijdens deze analyse is het 

ook mogelijk om optimalisaties door te voeren. Hierdoor kunnen onnodige 

kilometers vermeden worden. Een optimale inrichting van een logistiek 

netwerk is niet alleen gunstig voor de portemonnee maar ook voor de CO² 

footprint van je organisatie.  Kijken naar de transportmarkt anno 2019 waar 

we kunnen spreken van schaarste realiseer je niet alleen KM-reductie maar 

ook een KM-reductieprijs.



3 

Model
Het is mogelijk om kostbare software aan te schaffen voor het uitvoeren 

van een PoG analyse maar een vereenvoudigde variant is ook mogelijk. 

Het model kan op maat gemaakt worden op basis van de structuur 

van de organisatie. De complexiteit neemt toe naarmate er meerdere 

productielocaties en magazijnen in het model opgenomen moeten 

worden. Echter is het niet mogelijk om transportbewegingen over 

meerdere werelddelen in één model te plaatsen. Dit is ook niet nodig 

omdat export naar andere werelddelen niet over de weg zal gaan. De 

locatie die aan de outbound kant van de PoG trekt zal voor deep sea 

bijvoorbeeld de haven in Rotterdam kunnen zijn. Voor de plaatsing van je 

magazijn maakt het dan niet uit of het product naar bijvoorbeeld China of 

Amerika gaat. 

Coördinaten
Van iedere locatie kunnen coördinaten opgezocht worden. Dit is 

essentieel in het model om afstanden te berekenen. Het verschil van 1 

graad in de lengte- of breedtegraad kan uitgedrukt worden in kilometers.  

Afhankelijk van het aantal klantlocaties is het erg tijdrovend om alle 

coördinaten op te zoeken. Een ideale klus voor de dochter van de 

directeur die tijdens de zomervakantie een paar weken op kantoor komt 

helpen. 

Wist je dat 1 graad verschil in de breedtegraad op de evenaar 111 kilometer 

is en in Nederland op de 51e lengtegraad maar 70 kilometer? Het model 

dient rekening te houden met een input voor de afstand van de lengte- en 

breedtegraad voor de regio waar de analyse op uitgevoerd wordt.
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Stelling van Pythagoras
Er zal gebruik gemaakt moeten worden van de stelling van Pythagoras 

omdat je in het model de afstand wilt bepalen tussen de fabriek en het 

magazijn (inbound) en tussen de magazijn en de klant (outbound). De 

magazijnlocatie is variabel in het model. Het is daarom niet mogelijk 

om werkelijke afstanden te gebruiken. Het model gebruikt de X- en 

Y-coördinaat van een locatie ten opzichte van de coördinaten van een 

andere locatie om de afstand van de horizontale lijn en verticale lijn 

van de driehoek te berekenen. De schuine lijn van de driehoek kan 

vervolgens berekend worden met de stelling van Pythagoras.  Zodra een 

transportstroom van magazijn verwisseld of als een magazijn van locatie 

veranderd worden afstanden hemelsbreed herberekend.
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Kosten en volumes
Van alle transportstromen zullen de kosten bij voorkeur zo gedetailleerd 

mogelijk in het model verwerkt moeten worden. Als alle kosten voor 

inbound en outbound transport van de huidige situatie in het model 

opgeteld worden dan komt dat overeen met de werkelijke kosten. Om 

gewicht te geven aan de transportstromen die aan de inbound en 

outboundzijde trekken dient ook het transportvolume in kaart gebracht 

te worden. Dit kan in gewicht zijn, inhoudsmaten of andere gebruikelijke 

transporteenheden zoals pallet, palletplaats of laadmeter. Het volume 

kan in relatie tot de afstand en kosten teruggebracht worden naar een 

kengetal per stroom. Denk hierbij aan de kosten per ton per kilometer 

of per laadmeter per kilometer. Bij een aanpassing van een stroom of 

de locatie van een magazijn kunnen de kosten voor de transportstroom 

opnieuw berekend worden op basis van het kengetal.

Optimalisatie transportstromen
Als alle locaties en de tussenliggende transportstromen inclusief kosten 

en volumes in het model opgenomen zijn dan beschik je over een mooi 

overzicht. Door de belangrijkste stromen te visualiseren in een landkaart 

kan er gekeken worden of er onlogische transportbewegingen voorkomen 

in de huidige situatie. Leg hierbij de focus op de 20% van de lanes die 
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verantwoordelijk zijn voor 80% van het volume. Incidentele vrachten die 

niet efficiënt vervoerd zijn zullen waarschijnlijk in de toekomst ook niet 

voorkomen kunnen worden. Mogelijk komen er een aantal interessante 

potentiële aanpassingen naar voren uit deze analyse. Hiermee zal je 

vervolgens met andere afdelingen over moeten spreken omdat er vaak 

een reden achter zit dat een stroom inefficiënt ingericht is. Mogelijk dat 

een aanpassing in de bedrijfsvoering een oplossing kan bieden maar dit 

moet dan wel geaccrediteerd worden door het management. 

Balans
In principe dient het model evenveel goederen te vervoeren van de 

fabriek naar het magazijn als naar de klanten. Vervoer je minder naar 

de klanten dan neemt de voorraad gereed product in het magazijn 

toe. Vervoer je meer naar je klanten dan neemt de voorraad af. Op 

uitzonderingen en incidenten na is het natuurlijk de bedoeling dat alle 

geproduceerde producten bij de klant afgeleverd worden. 

PoG berekenen
Het model komt pas echt tot leven als er een nieuwe magazijnlocatie 

berekend moet worden. In een tool kan dit door een ‘solver’ functie. 

Met de solver gaat de tool zoeken naar de coördinaten met de optimale 

balans tussen inbound en outbound kosten waardoor de totale kosten 

het laagst zijn. Als output ontvang je de coördinaten met deze uitkomst. 

De coördinaten kunnen opgezocht worden op een landkaart om de 

exacte locatie van de ideale ligging van het magazijn te bepalen. 

Controle uitkomst
De werking van het model kan gecontroleerd worden door de PoG in 

de visualisatie van de transportstromen op een landkaart te tekenen. 

De nieuwe locatie dient logisch geplaatst te zijn tussen fabrieken en de 

klanten. De grootste klanten of regio’s waar het meeste gereed product 

naartoe gaat zal het hardst trekken aan de PoG aan de outbound 

zijde.  Vaak zitten klanten ver verspreid waardoor er niet aan één kant 

getrokken wordt. Dit is wel het geval indien er maar 1 fabriek gekoppeld 

is aan de transportstromen. Deze fabriek is dan het enige punt die aan 

de inbound zijde trekt aan de PoG. In de meeste gevallen zijn de kosten 

per kilometer voor inbound lager dan voor outbound. Een magazijn 

kan vanuit de fabriek met volle vrachten beleverd worden waar klanten 

vaker deelzendingen ontvangen. Deelzendingen zijn per definitie minder 

efficiënt en daarom ook duurder.
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De uitkomst van de PoG is een startpunt voor nader onderzoek. Het 

kan zijn dat de PoG in een onbewoond gebied uitkomt of midden in 

zee. In dit geval zoek je de meest voor de hand liggende locatie uit zoals 

de een stad of haven in de buurt. Kijk hierbij naar modelijkheden van 

magazijnen in de buurt en naar de ontsluiting van het gebied.  

Disclaimer van het model
Het model kan geen rekening houden met het wegenroutenetwerk. 

Afstanden in het model zijn hemelsbreed gemeten. Dit zorgt voor een 

afwijking. Echter zal de afwijking ongeveer gelijk zijn tussen hemelsbreed 

en de werkelijke afstand voor zowel inbound als outbound waardoor de 

afwijking in balans is. 

In het model worden kosten teruggebracht naar een kengetal om 

de transportkosten bij nieuwe afstanden te berekenen. Alle nieuwe 

lanes zullen eerst in de markt gezet moeten worden alvorens er een 

nauwkeurige berekening gemaakt kan worden van de transportkosten. 

Een eventuele besparing uit het model dient daarom gezien te worden 

als een theoretische besparing. Als je van magazijn veranderd dan dien 

je hier eerst tarieven voor op te vragen. Ga je meer betalen voor inslag, 

uitslag of opslag dan kan de locatie gunstiger zijn voor het transport 

maar de besparing kan tenietgedaan worden door hogere kosten van het 

magazijn.
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Het model kan geen rekening houden met bijvoorbeeld geografische 

en demografische aspecten. Een DESTEP-analyse kan hierbij een uitkomst 

bieden. Indien bijvoorbeeld arbeid in een regio op 50 kilometer afstand 

subsidie krijgt dan kan dat interessant zijn. Of als de PoG nabij een 

landgrens zit dan zijn er verschillende factoren die nader bekeken kunnen 

worden voor de keuze van het land.

Vervolg van het onderzoek
Uit de disclaimer blijkt al dat er nog voldoende mogelijkheden zijn tot 

nader onderzoek. Hoe complexer de situatie des te meer onderzoek is 

vereist om een nauwkeurig beeld te krijgen van verschillende scenario’s 

om die af te kunnen wegen en een besluit te kunnen nemen. 

Bij een groter aantal magazijnen kan er gekeken worden naar 

mogelijkheden naar omzetting naar minder magazijnen of 1 centraal 

magazijn. Het kan zijn dat 1 centraal magazijn goedkoper is in de opslag 

terwijl de transportkosten stijgen. Minder magazijnen zorgt voor minder 

overhead, gebundeld volume, vermindering van overbodige (veiligheids)

voorraden.  Om dit in een scenario af te wegen dient er nader onderzoek 

gedaan te worden naar de omvang van deze besparingen om ze af te 

wegen tegen de hogere transportkosten. 

Met alleen de PoG berekening ben je er dus nog niet maar het geeft 

wel een goede indicatie van de locatie waarvoor nader onderzoek kan 

worden verricht.  
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