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Samenvatting 

Mensen spelen een belangrijke rol in allerlei soorten operationele activiteiten. Mensen 
beïnvloeden operationele prestaties door hun betrokkenheid bij – en input in – operationele 
activiteiten door, onder andere, het maken van beslissingen, het uitvoeren van taken, het 
oplossen van problemen en het implementeren van beleidsplannen. Traditioneel gezien bouwt 
onderzoek op het gebied van operationeel management voort op neoklassieke economische 
theorie, welke mensen behandelt als rationele wezens. Vaak wijken gedragingen van mensen in de 
praktijk echter af van rationeel gedrag. Om een begrip te krijgen van de implicaties van deze 
menselijke gedragingen voor operationele activiteiten is het belangrijk om individueel 

beslisgedrag te onderzoeken. Daarom wordt in dit proefschrift onderzocht hoe individuen 
operationele beslissingen nemen in situaties waarin er weinig kennis is over menselijk 
beslisgedrag. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan twee aspecten die individueel 
beslisgedrag beïnvloeden: individuele oordelen (heuristieken en vooroordelen gerelateerd aan 
menselijke cognitie), individuele en sociale doelen, en voorkeuren die beslissingen beïnvloeden. 
Dit proefschrift bestaat uit vier empirische studies die gepresenteerd worden in afzonderlijke 
hoofdstukken en verschillende onderzoeksmethoden gebruiken (laboratoriumexperimenten en 
case studies) om een specifieke operationele beslissingstaak te onderzoeken. 

Hoofdstuk 2 onderzoekt hoe mensen beslissingen nemen over ordergroottes wanneer er 
onzekerheid is in de totale voorraad die beschikbaar is om aan de vraag te voldoen door ofwel 
onzekerheid in voorraadleveringen dan wel onzekerheid in huidige voorraadniveaus. Hoewel veel 

onderzoeken hebben gekeken naar bestelbeslissingen wanneer er onzekerheid is in de vraag, is er 
weinig bekend over hoe mensen bestelbeslissingen nemen wanneer er onzekerheid is in 
voorraadleveringen of voorraadniveaus. Omdat deze onzekerheden belangrijk implicaties kunnen 
hebben voor bedrijven door onnodige bestellingen (leidend tot hogere voorraadniveaus en 
gerelateerde kosten) of misgelopen verkopen (leidend tot hogere kosten gerelateerd aan 
voorraadtekorten), is het belangrijk om menselijk beslisgedrag onder zulke onzekerheden te 
begrijpen. De resultaten van de laboratoriumexperimenten geven aan dat ordergroottes bij 
onzekerheid in voorraadleveringen en bij onzekerheid in voorraadniveaus afwijken van de winst 

maximaliserende ordergrootte. Ordergroottes van producten met een lage winstmarge zijn groter 
dan de winst maximaliserende ordergrootte. Dit kan verklaard worden door menselijke 
vooroordelen in kansberekening in zulke omstandigheden door de beschikbaarheidsheuristiek en 
overmoedigheid. De resultaten geven verder aan dat ordergroottes onder onzekerheid in 
voorraadniveaus hoger zijn dan ordergroottes onder onzekerheid in voorraadleveringen. De 
schatting van parameters in een gedragsmodel duiden op een sterkere aversie voor restvoorraad 
onder onzekerheid in voorraadleveringen dan onder onzekerheid in voorraadniveaus. Dit is een 
mogelijke verklaring voor de conservatievere ordergroottes onder onzekerheid in 

voorraadleveringen dan in voorraadniveaus. Al deze bevindingen benadrukken het praktische 
belang van het reduceren van onzekerheid in voorraadleveringen en voorraadniveaus. 
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Vakmensen wordt aanbevolen om prioriteit te geven aan initiatieven die onzekerheid in 

voorraadniveaus reduceren (zoals voorraadcontroles of het gebruik van RFID technologie) 
boven initiatieven die onzekerheid in voorraadleveringen reduceren (zoals het verbeteren van de 
prestaties van de leverancier of het gebruiken van meerdere leveranciers). 

Hoofdstuk 3 richt zich op hoe mensen beslissingen nemen over het verdelen van een beperkte 
hoeveelheid voorraad over verschillende verkoopkanalen (dat wil zeggen, vanuit het perspectief 
van de leverancier). Zulke beslissingen zijn belangrijk voor bedrijven omdat ze van invloed 
kunnen zijn op de winstgevendheid, maar ook tot spanning tussen partijen in de productieketen 
kunnen leiden. Hoewel mensen in de praktijk een belangrijke rol in 
voorraadtoewijzingsbeslissingen spelen is het niet bekend hoe mensen zulke beslissingen nemen 
en welke factoren deze beslissingen beïnvloeden. De studie in Hoofdstuk 3 is de eerste die 
onderzoekt hoe mensen voorraadtoewijzingsbeslissingen nemen en welke factoren naast 

winstgevendheid deze beslissingen beïnvloeden. Op basis van gedragstheorieën worden 
gedragsmodellen geformuleerd en de daarop gebaseerde hypotheses worden getest aan de hand 
van data van laboratoriumexperimenten. De resultaten geven aan dat voorraadtoewijzingen 
afwijken van de winst maximaliserende toewijzingshoeveelheden. Aversie tegen risico’s en 
verliezen reduceren de hoeveelheid voorraad die mensen toewijzen aan verkoopkanalen waarvoor 
zij het risico op restvoorraad dragen of mogelijk verliezen incasseren door de door het 
verkoopkanaal geretourneerde producten. De interactie-effecten tussen risicobereidheid aan de 
ene kant en aversie tegen verliezen alsmede mentale boekhouding (tijdsverdiscontering waardoor 

latere betalingen lager gewaardeerd worden dan eerdere betalingen en prospectieve boekhouding 
waardoor latere betalingen hoger gewaardeerd worden dan eerdere betalingen) aan de andere kant 
geven inzicht in de condities waaronder individuele voorkeuren een rol spelen. Verder geven de 
resultaten aan dat verschillende individuele voorkeuren tezamen voorraadtoewijzingsbeslissingen 
kunnen beïnvloeden. Globaal gezien geven de resultaten inzicht in gedragseffecten op 
voorraadtoewijzingsbeslissingen en beschrijven ze hoe die beslissingen kunnen verschillen 
afhankelijk van de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd ondanks dat die verschillende 
presenteerwijzen de rationele, winst maximaliserende, toewijzing niet beïnvloeden. Het hoofdstuk 

geeft suggesties over hoe de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd 
voorraadtoewijzingsbeslissingen kan verbeteren. 

Hoofdstuk 4 gaat over transportplanningsbeslissingen die worden gemaakt door transportplanners. 
Waar eerdere studies individuele oordelen in planningsbeslissingen hebben onderzocht is dit 
hoofdstuk de eerste studie naar de rol van individuele en sociale doelen in transportplanning. Een 
dergelijk perspectief biedt nieuwe inzichten om planningsprocessen te ontwikkelen die rekening 
houden met menselijk gedrag. Een case studie is uitgevoerd bij een logistiek dienstverlener. De 
resultaten beschrijven hoe beslissingen van transportplanners beïnvloed worden door hun 
individuele doelen om de benodigde tijd/inspanning voor het opstellen van een transportplan te 
minimaliseren of om hun productiviteit te maximaliseren. Ook geven de resultaten aan hoe 
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beslissingen van transportplanners beïnvloed worden door hun sociale voorkeuren voor 

wederkerigheid en groepsidentiteit. De proposities die op basis van deze resultaten zijn 
geformuleerd, bieden een empirische basis voor vervolgonderzoek naar de rol van individuele 
doelen en sociale voorkeuren in planning. Globaal gezien suggereren de resultaten dat traditionele 
beloningssystemen niet afdoende zijn om transportplanners te motiveren. Hoofdstuk 4 biedt 
praktische inzicht in het aansturen van het beslisgedrag van transportplanners op basis van de 
individuele en sociale doelen die zij nastreven. 

Hoofdstuk 5 bestudeert hoe veiligheid in magazijnen vastgesteld en gefaciliteerd kan worden 
middels het onderzoeken van individuele percepties van de relevantie van aspecten van veiligheid 
in magazijnen. Hoewel veiligheid belangrijk is in de logistieke dienstensector is er weinig bekend 
over hoe veiligheid in magazijnen vastgesteld kan worden en hoe veilig gedrag in magazijnen 
gestimuleerd kan worden. Op basis van een literatuurstudie is een theoretisch raamwerk 

opgesteld waarin aspecten van een veiligheidscultuur en veilig gedrag worden onderscheiden en 
factoren die de vertaling van een veiligheidscultuur naar veilig gedrag kunnen beïnvloeden, 
worden benoemd.  De resultaten van een case studie bij een logistiek dienstverlener geven aan 
dat technologie-aspecten belangrijk zijn als middel om veiligheid in magazijnen te creëren. Verder 
spelen teamleiders een belangrijke rol in veiligheid in magazijnen omdat zij worden gezien als 
rolmodel voor magazijnmedewerkers. Ook geven medewerkers aan dat zij intrinsieke redenen om 
zich veilig te gedragen een beter motivatiemiddel vinden dan extrinsieke redenen. Globaal gezien 
geeft Hoofdstuk 5 een overzicht van de veiligheidsaspecten die belangrijk zijn in magazijnen en 

biedt het inzicht in het relatieve belang van deze aspecten, wat praktisch relevant kan zijn 
wanneer actie wordt ondernomen om veiligheid in magazijnen te verbeteren. 

Het onderzoek in dit proefschrift biedt inzicht in individuele besluitvorming omtrent specifieke 
operationele beslissingstaken. De resultaten dragen bij aan het academische en praktische begrip 
van menselijke operationele besluitvorming maar biedt ook mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek. Zo zou het interessant zijn om te onderzoeken hoe culturele aspecten – naast 
individuele oordelen, doelen en voorkeuren, die het onderwerp zijn van dit proefschrift – 
besluitvorming beïnvloeden. Ook wordt er voorgesteld om verder praktijkonderzoek te doen 
naar bestelbeslissingen onder onzekerheid in voorraadleveringen en voorraadniveaus om inzicht 
te geven in praktische beslissingen en om de effecten daarvan op operationele prestaties te 

kwantificeren. Verder wordt aangeraden om de resultaten van de case studies over 
transportplanning en veiligheid in magazijnen te versterken door vervolgonderzoek te doen 
waarin kwalitatieve inzichten worden getrianguleerd met bijvoorbeeld transactiedata of 
enquêteresultaten. Meer in het algemeen stelt dit proefschrift verder onderzoek voor om de 
consequenties van gedragseffecten op besluitvorming voor operationele prestaties te analyseren 
en om te onderzoeken hoe gedragseffecten die de kwaliteit van beslissingen reduceren, 
verminderd kunnen worden om zo besluitvorming te verbeteren.  


