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Stellingen

behorende bij het proefschrift

The Routed Inventory Pooling Problem

van

Harmen W. Bouma

1. Hoewel het gebruik van vaste routes bij het herverdelen van voorraad over

verschillende locaties een serieuze aantasting lijkt te zijn van de flexibiliteit

en effectiviteit van het systeem, blijkt dat de meeste kostenvoordelen van het

herverdelen wel degelijk gehandhaafd blijven, mits bij het bepalen van de

bestelgroottes rekening gehouden wordt met de af te leggen route. (Hoofd-

stukken 2 en 3)

2. Indien een vaste route wordt gebruikt voor het balanceren van voorraad-

niveaus in een distributienetwerk, dan moet hiermee minder lang worden

gewacht dan wanneer de locaties in willekeurige volgorde worden bezocht.

(Hoofdstukken 2 en 3)

3. Bij het construeren van een route die gebruikt wordt voor het balanceren van

voorraadniveaus doet men er goed aan de locaties die doorgaans een grote

en stabiele vraag kennen als laatste te bezoeken. (Hoofdstuk 3)

4. Het herverdelen van voorraad is slechts de moeite waard als de kosten van

het verplaatsen van de artikelen niet te hoog zijn. Dit geldt in het bijzonder

voor systemen waarin vaste routes worden gebruikt voor de herverdeling.

(Hoofdstuk 4)

5. Als vaste routes worden gebruikt voor het balanceren van voorraadniveaus,

dan kan het voordelig zijn dit gedurende een bestelcyclus meerdere keren te

doen. Echter, kan men de locaties in willekeurige volgorde aandoen, dan is

het voldoende de locaties eenmalig te bezoeken. (Hoofdstuk 4)

6. Het samenbrengen van de onderzoeksgebieden Voorraadbeheersing en Trans-

port heeft een nieuwe bron van problemen aangeboord waarnaar onderzoek

moet worden gedaan. (Dit proefschrift)

7. Het voordeel van het oplossen van moeilijke problemen is dat je makkelijk

kunt beginnen.



8. Durven is je evenwicht verliezen, maar niet durven is uiteindelijk jezelf ver-

liezen. (Søren Kierkegaard)

9. Als wij willen dat de dingen blijven zoals ze zijn, dan moeten de dingen ver-

anderen. (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

10. Hoewel de opkomst van social media gedurende de laatste jaren tot een enorme

toename in vluchtige en wisselende contacten heeft geleid, is dat niet terug te

zien aan het landelijk geboortecijfer. (Dirkjan Journée)

11. Er gaat niets boven Groningen, behalve in de Eredivisie.


