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Stellingen behorende bij het proefschrift

Auction Mechanisms in Supply Chain Optimization

door

Reinder Berend Lok

1. Wanneer de producenten in een productieketen niet gehinderd worden door ca-
paciteiten, dan is de combinatorische veiling altijd een voordelig inkoopmecha-
nisme.

(Hoofdstuk 3 en 4)

2. Toenemende concurrentie maakt de combinatorische inkoopveiling aantrekkelijker
voor de inkoper.

(Hoofdstuk 4)

3. Het toewijzingsprobleem met capaciteiten is een voorbeeld van een probleem waar-
voor een iteratieve veiling bestaat die de optimale oplossing levert.

(Hoofdstuk 5)

4. Efficiency is niet altijd voordelig.
(Hoofdstuk 1, voorbeeld 1.4.1)

5. Het parametrische probleem om een kortste-pad-boom te vinden in een netwerk
kan worden geformuleerd zonder de parametervariabelen.

(Hoofdstuk 6)

6. Sociale problemen zoals armoede worden niet opgelost door economische groei,
maar door groei in mentaliteit.

7. Als iedereen in een Smart Fortwo gaat rijden dan is het fileprobleem al voor meer
dan de helft opgelost.

8. “Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas? Dom als hij is, kan hij toch geen
wijsheid kopen.” (Bijbel, Spreuken 17 vers 16)

9. Als we serieus en verantwoord werk willen maken van de klimaatverandering, dan
moet de Nederlanse kust van de Eemshaven tot en met Vlissingen worden volge-
bouwd met windmolens.

10. “Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je
leert. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je
hals.” (Bijbel, Spreuken 1 vers 8 en 9)


