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1. Planningskeuzes in hybride productie dienen te worden gebaseerd op 

zowel het voorraadniveau als het aantal orders en de resterende tijd tot 

hun leveringsdeadlines. (dit proefschrift, Hoofdstuk 2) 

 

2. In hybride productiesystemen waarin make-to-stock in series kan worden 

geproduceerd, dient de grootte van deze series niet van tevoren vastgelegd 

te worden. (dit proefschrift, Hoofdstuk 3) 

 

3. In hybride job shops die door make-to-order gedomineerd worden kan 

make-to-stock in de planning worden geïntegreerd door fictieve deadlines 

vast te stellen. Het is dan gunstig voor de leverbetrouwbaarheid van beide 

producttypen als deze voortdurend worden afgestemd op actuele 

voorraadniveaus. (dit proefschrift, Hoofdstuk 4) 

 

4. In voorraadsystemen met een beperkte capaciteit kunnen veel kosten 

worden bespaard door bestellingen van verschillende grootte toe te staan. 

(dit proefschrift, Hoofdstuk 5) 

 

5. Rekening houden met karakteristieke verschillen tussen make-to-order- en 

make-to-stockproductie is cruciaal is bij het organiseren van de planning 

van hybride productiesystemen. (dit proefschrift, Conclusies) 

 

6. Wiskundige modellen maken ingewikkelde dingen eenvoudig. Echter, het 

maken van eenvoudige wiskundige modellen kan heel ingewikkeld zijn. 

 

7. Het rendementsdenken aan Nederlandse universiteiten belemmert de 

academische ontwikkeling van studenten. 

 

8. De duur van iemands studie is geen zuivere voorspeller voor iemands 

vermogen tot het afronden van een proefschrift. 

 


