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Summary and Conclusions 147

distributions besides geometric return distributions. We prove a threshold result for

the optimal take-back policy in a setting with a single location and a single depot.

The optimal take-back policy is shown to have a threshold above which it is optimal

to take-back all on-hand stock, and which decreases in the number of rented items. In

experiments, the geometric return time assumption is tested by making a comparison

with an empirical return distribution. The quality of the solutions appears rather

insensitive to the choice of return distribution in most circumstances. Experiments

show that enabling cross-docking operations leads to significant reductions in back-

order costs when the number of rental items in the system is small and when the

cross-docking handling costs are inexpensive.

6.2 Discussion

We have considered various rental system network designs and their optimal policies

for redistributing stock and setting stock levels. We presented several optimal and

near-optimal approaches for controlling stock in rental systems that exist in practice

but have not yet been considered in academic literature. The heuristic concepts in

this thesis are suitable for implementation in practice, for instance to determine from

which location to transship a requested item. We now discuss the main insights of

the thesis.

The strategies for shipping and redistributing stock in rental systems show similar-

ities between the different network designs. In all cases it is vital to take the random

future item returns into account. In Chapters 2 and 5 we have tested the level of

detail at which this information must be accounted for. It is shown that this level can

typically be rather limited, taking into account only the aggregate number of rented

items at a location. In all considered rental systems it seems important to transship,

take-back, and cross-dock with preference from locations with long expected stock-

out times. It is preferable to ship to the out-of-stock locations with a low number of

expected future returns.

In heuristics for redistribution, we make various trade-offs between direct and

long-run costs of a decision. In Chapter 2, demand is assumed to be lost if not met

immediately after the shipment phase. Shipment and redistribution decisions based

on one- and two-period-ahead costs seem appropriate for this setting. In Chapters

4 and 5, unmet demand is backordered. Since a cost per time unit is incurred for
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each backordered demand, it is important to look further ahead than in a system with

lost demand. Near-optimal reactive take-back and cross-docking decisions follow from

comparisons between direct shipment costs and long-run backorder costs. For proac-

tive redistribution it seems sufficient to look ahead one period. The characteristics of

effective heuristics thus differ fundamentally depending on whether backorders or lost

demands are considered and on whether the decision concerns reactive or proactive

stock transfer.

In some multi-location rental systems the ownership of rental items is bound to

specific locations, i.e., items owned by a certain location can be shipped to another

location to deal with demand, but after the rental period they are always shipped back

to the owner location. We observe in Chapter 2 that fixed ownership policies can lead

to high expenses for transportation in systems with lateral transshipments. Dynamic

policies with shared ownership between locations reduce these expenses considerably.

For rental systems with a support depot, we also consider fixed ownership in Chapter

3. Similar to Chapter 2, in Chapters 4 and 5 we see that it is beneficial to dynamically

adapt the local stocks depending on the state of the system. Fixed ownership always

comes at a cost, which should be taken into account when setting up a rental system.

Under the assumption of the support depot having lower holding costs than the lo-

cations, we can make optimal trade-offs between reduced holding costs at the support

depot and extra shipment costs. For single-location single-depot decompositions we

analyzed this optimal trade-off in different settings. In Chapter 3 the decomposition

provides bounds that restrict the search space for the optimal base stock levels, while

in Chapters 4 and 5 the decomposition results in good initial take-back decisions.

Considering its contribution in this setting with rental systems, this decomposition

may also apply to related inventory models with shipments from a support depot.

The analysis of the different network designs suggests that the height of the de-

mand is a main criterion for choosing a suitable network design. Systems with ship-

ments from a support depot seem best for items with low demand rates. Such items

can be stored at the support depot with low holding costs and shipped on demand.

We see in Chapter 5 that the support depot has significant added value even if lateral

transshipments are possible via cross-docking. In Chapter 3, we see that for high de-

mand items the added value of a support depot is small and it is preferable to mostly

deal with demand locally. For high demand it therefore seems better to use lateral

transshipments or, in some cases, no transshipments at all. However, considering that
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demand for rental items often exhibits decreasing patterns, such a support depot may

always have its use later in the life cycle of a rental product.

For public libraries in the Netherlands we have the following recommendations.

The results from Chapter 2 urge to reconsider the fixed ownership policy, which is

currently used by almost every library organization, with the floating policy as an

effective and easy-to-coordinate alternative. We highly recommend public libraries

to adopt floating policies. We believe that especially on the municipal level this

could be the standard transshipment structure, since libraries within municipalities

typically have shared funding and shared catalogs. In addition, the ideas and results

for coordination of a rental system with a support depot can be useful in the decision

making processes in the upcoming years now that the Dutch public library system is

gradually moving towards more centralization. Tools are provided to determine how

to divide stock between the support depot and locations, which can aid in keeping

collections relevant under decreasing demand.
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Samenvatting en conclusies

De verhuur van producten vervult een belangrijke functie in onze maatschappij. Het

voorziet in de vraag naar producten die duur zijn in aanschaf en alleen nodig zijn voor

beperkte periodes, zoals auto’s, fietsen, boeken, gereedschap en gelegenheidskleding.

Huren lijkt populairder dan ooit, zeker nu het via online netwerken mogelijk is om

als particulieren producten aan elkaar te verhuren of te delen.

In dit proefschrift bestuderen we de voorraadbeheersing en logistiek van verhuur-

systemen met meerdere locaties, waarbij het mogelijk is om producten te verschepen

tussen locaties. Belangrijke praktijkvoorbeelden hiervan zijn de openbare bibliothe-

ken, waar klanten boeken van andere bibliotheken kunnen aanvragen, en gereed-

schapsverhuurbedrijven, waar klanten online bestellingen plaatsen en het gereedschap

afhalen bij een plaatselijke bouwmarkt. Om aan de vraag van de klant te kunnen vol-

doen, worden de gevraagde producten vaak verscheept vanuit andere locaties of vanuit

een depot.

Deze verschepingen leiden tot verscheidene logistieke uitdagingen. Er moet bij-

voorbeeld worden bepaald welke locaties de gevraagde producten verschepen. Hier-

door zijn er voor langere tijd minder producten op voorraad op de verschepende lo-

catie, waardoor klanten van die locatie misschien moeten worden teleurgesteld. Ook

moeten er beslissingen worden gemaakt over geretourneerde producten na de verhuur-

periode. Deze kunnen worden teruggestuurd naar hun oorspronkelijke locatie, maar

wellicht is het verstandiger het niet te doen om zo het aantal benodigde logistieke han-

delingen te reduceren. Een andere uitdaging is bepalen van de hoeveelheid producten

die moeten worden aangeschaft, rekening houdend met het feit dat er verschepingen

plaats kunnen vinden.

Om zo goed mogelijk om te gaan met deze uitdagingen ontwerpen we in dit proef-

schrift kostenefficiënte methodes voor het beheersen van de voorraden en de daarbij
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behorende logistieke handelingen. Dit doen we voor de in de praktijk meest voor-

komende verhuursystemen zoals weergeven in figuur 1. We bekijken een systeem

waarbij iedere locatie naar iedere locatie kan verschepen (links), een systeem met

verschepingen tussen locaties en een centraal depot (midden), en een systeem waarbij

het centraal depot ook kan worden gebruikt voor cross-docken (rechts). Voor elk van

deze systemen bekijken we de hoogte van de voorraad, de verschepingsbeslissingen en

de afhandeling van geretourneerde producten. Hiermee worden wetenschappelijke en

praktische inzichten verkregen in effectief voorraadbeheersingsbeleid voor verhuursys-

temen.

In het resterende gedeelte van deze samenvatting bespreken we eerst de uitdagin-

gen bij het grootste verhuursysteem in Nederland: de openbare bibliotheken. Daarna

geven we per hoofdstuk de belangrijkste bijdrages en conclusies voor de wetenschap

en de praktijk die we met dit proefschrift hebben verkregen.

Directe verschepingen tussen
locaties

(Hoofdstuk 2)

Verschepingen vanaf een
centraal depot

(Hoofdstuk 3 & 4)

Mogelijkheid tot cross-
docking via centraal depot

(Hoofdstuk 5)

Figuur 1: Types verhuursystemen en bijbehorende hoofdstukken

De openbare bibliotheken

In hoofdstuk 1.2 bespreken we belangrijke kengetallen en trends met betrekking tot de

huidige situatie bij de openbare bibliotheken in Nederland. In de periode van 2000 en

2013 zijn de ledenaantallen gedaald van 4,31 miljoen naar 3,86 miljoen en het aantal

uitleningen per jaar van 155 naar 84 miljoen (Bibliotheekmonitor, 2015). Deze dalin-

gen zijn voornamelijk te verklaren door de opkomst van internet als alternatieve bron

voor informatie en vrijetijdsbesteding. Naast deze vraagdaling, hebben bibliotheken
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te maken met gemeentelijke bezuinigingen. In de laatste jaren zijn er veel bibliotheken

gesloten of omgevormd tot servicepunten met gereduceerde openingstijden.

Bibliotheken moderniseren om met deze trends om te gaan. Zo is het bij vrijwel

iedere bibliotheek mogelijk om online de collectie in te zien en bestellingen te plaatsen.

Tevens wordt er gewerkt aan een landelijke catalogus waar klanten de collecties van

alle aangesloten bibliotheken kunnen zien. Hierdoor ontstaat een gevarieerder aanbod

en wordt het eenvoudiger voor klanten om items van andere bibliotheken te bestellen.

De mogelijkheid voor klanten om items te bestellen vanuit een andere bibliotheek

staat ook wel bekend als interbibliothecair leenverkeer (IBL). Verschillende soorten

netwerken worden gebruikt voor het transporteren van IBL aanvragen. Het meest

voorkomende type netwerk is een netwerk waarbij vanaf iedere bibliotheek binnen het

netwerk boeken kunnen worden verstuurd naar andere locaties. Ook zijn er netwerken

met een centraal depot, waar IBL aanvragen vanuit een centraal depot naar de bi-

bliotheken worden verzonden. Meestal halen bibliotheekmedewerkers de te versturen

items handmatig van de plank en sorteren ze in bakken die eenvoudig kunnen worden

getransporteerd. Het transport vindt vaak plaats met een bestelauto, maar op langere

afstanden kan ook per post worden verstuurd. Deze logistieke handelingen kunnen

tijdrovend en duur zijn. De gezamenlijke catalogus zou ook kunnen leiden tot een

stijging van logistieke kosten. Vanwege de bezuinigingen op bibliotheken, proberen

we in dit proefschrift kostenefficiënte methodes te formuleren voor, onder andere, het

verschepen van bibliotheekitems.

Bijdrage per hoofdstuk

Voor elk hoofdstuk hebben we een paar overeenkomstige doelstellingen. Ten eerste

willen we inzicht krijgen in de onderliggende mechanismen voor optimaal beleid voor

verschepingen en herpositionering van voorraad. We bepalen dit optimale beleid aan

de hand van wiskundige analyses en numerieke methodes zoals dynamisch program-

meren en Markov beslissingsprocessen voor kleine systemen. Ten tweede willen we

de verkregen inzichten gebruiken om heuristieken te formuleren waarmee effectieve

beslissingen kunnen worden genomen voor grote systemen. Deze heuristieken moe-

ten een hoge mate van schaalbaarheid hebben, zodat ze ook toepasbaar zijn voor

verhuursystemen met veel locaties.
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Hoofdstuk 2: voorraadbeslissingen in systemen met directe

verschepingen tussen locaties

In hoofdstuk 2 bekijken we een systeem waarbij verschepingen mogelijk zijn tussen

alle locaties (links in figuur 1). Als op een locatie een product wordt aangevraagd dat

niet aanwezig is, kan het worden verscheept vanaf een andere locatie.

Naast het verschepingsbeleid, bekijken we het beleid voor het periodiek herpositi-

oneren van aanwezige items over de locaties. In de praktijk worden verscheepte items

na het verhuren teruggebracht naar hun oorspronkelijke locatie, omdat ieder item een

vaste bezitslocatie heeft. Een andere optie is floating, waarbij items blijven liggen

op de ontvangende locatie en er dus geen herpositionering plaatsvindt. In het model

laten we deze en andere manieren van herpositionering toe, om zo de beste manier

van herpositioneren te kunnen bepalen.

Met behulp van stochastisch dynamisch programmeren bepalen we optimale beslis-

singen voor verschepen en herpositioneren. In het optimale beleid wordt er geherposi-

tioneerd als ergens grote overschotten en tekorten ontstaan. Dat wordt gecombineerd

met een verschepingsbeleid waarbij we versturen vanaf locaties met veel voorraad ten

opzichte van hun vraag en verzenden naar locaties met weinig verhuurde items ten

opzichte van hun vraag. Eigenlijk vindt een groot deel van het herpositioneren plaats

door het nemen van de juiste verschepingsbeslissingen.

We hebben een heuristiek geformuleerd die gebruik maakt van bovenstaande ideeën.

In experimenten vergelijken we de heuristiek met vast bezit en floating. We zien dat

de heuristiek tot meer dan 30% minder kosten leidt dan vast bezit. Gecombineerd

met het verschepingsbeleid uit onze heuristiek, zien we dat floating ook bijna 20%

goedkoper is dan vast bezit. Ten opzichte van de huidige praktijk kan er dus een

behoorlijk kostendaling worden behaald.

Hoofdstuk 3: voorraadniveaus in systemen met een centraal

depot

In hoofdstuk 3 bekijken we een systeem waarbij items worden verscheept vanaf een

centraal depot, dat tevens dient als goedkope opslaglocatie (midden in figuur 1). We

nemen aan dat het centraal depot en iedere locatie een eigen voorraadniveau hebben,

waarbij de voorraad op het centraal depot wordt gedeeld tussen alle locaties. Als alle

voorraad op een locatie is verhuurd en er komt een nieuwe klant binnen, dan wordt
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een item vanaf het centraal depot verscheept. Als het centraal depot leeg is, dan

wordt het item gereserveerd. Klanten die boven een toegestaan reserveringsniveau

per locatie uitkomen worden afgewezen. Na de verhuurperiode worden items terug-

gebracht naar hun oorspronkelijke locatie. Gegeven dit operationele beleid, waarbij

sprake is van vast bezit per locatie, bepalen we voorraadniveaus die leiden tot mi-

nimale tijdsgemiddelde kosten voor voorraad, verschepen, reserveren en afwijzen van

klanten.

Door gebruik te maken van bovengrenzen en benaderingen ontwerpen we een heu-

ristiek voor het bepalen van voorraadniveaus. Voor het speciale geval met een enkele

locatie en een depot bepalen we analytisch optimale voorraadniveaus. Het blijkt dat

het voorraadniveau van de enkele locatie een bovengrens oplevert voor het optimale

voorraadniveau van de locatie in het algemene geval, die we kunnen gebruiken in een

algoritme om optimale voorraadniveaus te bepalen. Voor situaties zonder reserveren

bestaat in de literatuur een benadering om de tijdsgemiddelde kosten van gekozen

voorraadniveaus te berekenen. Wij breiden die uit zodat de situatie met gedeeltelijk

reserveren ook kan worden meegenomen. In de heuristiek combineren we het algoritme

met de benadering. In numerieke experimenten levert de heuristiek voorraadniveaus

op met kosten die gemiddeld minder dan 0.2% van de optimale kosten verschillen.

Om inzicht te krijgen in hoe nuttig het is om een centraal depot te hebben, voeren

we verschillende experimenten uit. Allereerst bekijken we de toegevoegde waarde van

het introduceren van een centraal depot in een systeem met zelfstandig opererende lo-

caties. Het toevoegen van een centraal depot zorgt voor significante kostenvoordelen,

voornamelijk voor items met lage vraag, deels doordat er minder voorraad nodig is

en deels doordat de voorraadkosten op het centraal depot lager zijn. In een ander ex-

periment testen we wat er gebeurt met de optimale voorraden als de vraag daalt over

de tijd, aangezien dit een vrij gebruikelijk vraagpatroon is voor verhuurproducten. In

deze situatie zien we dat de optimale voorraadniveaus veranderen van voornamelijk

voorraad op de locaties naar voornamelijk voorraad op het centraal depot. Een cen-

traal depot kan dus een nuttige toevoeging kan zijn in het geval van lage of dalende

vraag.
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Hoofdstuk 4: voorraadbeslissingen in systemen met een

centraal depot

In hoofdstuk 4 bekijken we wederom een verhuursysteem met een centraal depot, maar

in tegenstelling tot hoofdstuk 3, laten we de aanname van een vaste bezitslocatie los.

De focus ligt daardoor op operationele beslissingen voor het verplaatsen van voorraad

tussen het centraal depot en de locaties, in plaats van op de tactische beslissing van

het bepalen van voorraadniveaus. De voorraad op het centraal depot raakt op doordat

er wordt verscheept, dus deze zal moeten worden aangevuld door items terug te halen

vanaf de locaties. Door het oplossen van een Markov beslissingsprobleem bepalen we

optimale beslissingen voor het verschepen en terughalen van voorraad.

De optimale beslissingen zijn ruwweg als volgt. Meestal verscheept het centraal

depot naar locaties die een openstaande aanvraag hebben en een laag aantal verhuurde

items, omdat op die locaties een kleinere kans is dat openstaande aanvragen kunnen

worden vervuld met geretourneerde items. Voor het terughalen onderscheiden we drie

types beslissingen. Ten eerste maken locaties gebruik van de lagere voorraadkosten

op het centraal depot door alle voorraad boven een bepaalde grenswaarde terug te

sturen naar het centraal depot. Ten tweede sturen locaties voorraad terug naar het

centraal depot om huidige openstaande aanvragen op andere locaties op te lossen

bij het eerstvolgende moment van verschepen. Ten derde sturen locaties voorraad

terug om te kunnen voldoen aan eventuele toekomstige aanvragen voor verschepingen,

voornamelijk als het centraal depot weinig voorraad heeft.

We implementeren een heuristiek die de optimale verschepingsbeslissingen en elk

van de bovenstaande types terughaalbeslissingen zo goed mogelijk benadert. In expe-

rimenten voor verhuursystemen tot vier locaties, verschilt onze heuristiek gemiddeld

minder dan 1% van de optimale kosten. Tevens levert de heuristiek lagere kosten

op dan eenvoudige terughaalregels, zoals te allen tijde alle aanwezige voorraad op de

locaties terughalen naar het centraal depot, of terughalen zodat een bepaald basisni-

veau op het centraal depot wordt gegarandeerd. In verhuursystemen met een groter

aantal locaties vergelijken we de heuristieken opnieuw. Naarmate het aantal locaties

toeneemt, zien we dat het garanderen van een basisniveau op het centraal depot tot

vergelijkbare kosten leidt als onze heuristiek. Voor grote verhuursystemen kan een

dergelijke simpele regel dus aantrekkelijk zijn.
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Hoofdstuk 5: voorraadbeslissingen in systemen met een

centraal depot en cross-docking

In hoofdstuk 5 bespreken we een verhuursysteem met een centraal depot dat naast

opslag en verschepingen ook voorziet in cross-docking (rechts in figuur 1). Hierdoor

is het mogelijk om direct voorraad uit te wisselen tussen de locaties. In hoofdstuk

4 kon dat pas bij de eerstvolgende verschepingsfase. We nemen aan dat er extra

handelingskosten zijn verbonden aan het gebruik van cross-docking. We bepalen

optimale beslissingen voor verschepingen, terughalen en cross-docken in deze nieuwe

situatie, wederom gebruikmakend van Markov beslissingsprocessen.

Allereerst bepalen we de structuur van de optimale terughaalbeslissingen in een

systeem met een enkele locatie en een centraal depot. Voor ieder aantal uitgeleende

items bestaat een drempel op de aanwezige voorraad, waarbij het optimaal is om alle

voorraad boven de drempel terug te halen naar het centraal depot. Deze drempel daalt

als het aantal verhuurde items toeneemt. Voor speciale gevallen met twee locaties

kunnen we de optimaliteit van dergelijke drempels bewijzen en aannemelijk maken

dat de hoogte van de drempels daalt als er meer locaties in het systeem zijn. Van deze

eigenschap maken we gebruik in een heuristiek die resultaten genereert die minder dan

1% verschillen van het optimum in verhuursystemen tot vijf locaties.

In een experiment vergelijken we de operationele kosten als cross-docking wel en

niet wordt toegelaten. We zien dat als de handelingskosten voor cross-docking laag

zijn en als het aantal items in het systeem laag is, het toelaten van cross-docking kos-

tenreducties van gemiddeld meer dan 30% kunnen opleveren. De winst zit voorname-

lijk in een daling van de kosten voor het laten wachten van klanten. In experimenten

met een groter aantal locaties bekijken we kosten van verschillende heuristieken aan de

hand van simulatie. Hiermee geven we ook inzicht in het nut van een centraal depot.

Zo bekijken we een heuristiek waarbij we geen items opslaan op het centraal depot

en alle tekorten oplossen met cross-docken, wat vergelijkbaar is met de verschepingen

tussen locaties zoals in hoofdstuk 2. Vaak zijn de kosten twee keer zo hoog als bij

heuristieken die wel gebruik maken van opslag op het depot. Een centraal depot kan

dus een grote toegevoegde waarde hebben, zelfs als er directe verschepingen tussen

locaties mogelijk zijn.

In de meeste hoofdstukken hebben we aangenomen dat ieder verhuurd item te-

rugkeert met een vaste terugkeerkans, zodat we alleen het aantal verhuurde items per
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locatie hoeven bij te houden. In experimenten berekenen we ook optimale oplossingen

voor situaties waarbij de terugkeerkans afhangt van de huidige verhuurtijd. Daarvoor

moet van ieder verhuurd item de huidige verhuurtijd worden bijgehouden, wat leidt

tot een groot aantal toestanden in het Markov beslissingsproces. We rekenen uit wat

de toename in kosten is voor het aannemen van een vaste terugkeerkans, wanneer de

verhuurtijden eigenlijk een tijdsafhankelijke terugkeerkans hebben. Het blijkt dat in

vrijwel alle omstandigheden de oplossingen met een vaste terugkeerkans vrij dicht bij

de optimale oplossing zitten met een tijdsafhankelijke terugkeerkans. We kunnen dus

goede beslissingen kunnen maken met louter informatie over het aantal verhuurde

items en een vaste terugkeerkans.

Conclusies en discussie

In dit proefschrift hebben we verschillende distributiesystemen voor verhuursystemen

bekeken en de bijbehorende optimale beslissingen bepaald voor verscheping, herposi-

tionering, en voorraadniveaus. Een belangrijke bijdrage is dat we types verhuursyste-

men uit de praktijk behandelen die nog niet eerder besproken zijn in de academische

literatuur. Hieronder bespreken we de belangrijkste inzichten voor wetenschap en

praktijk over het beheer van voorraad in verhuursystemen.

Voor de verschillende distributiesystemen, is er vaak overlap tussen de beslissingen

voor het verschepen en herpositioneren van voorraad. Voor deze beslissingen is het

uitermate belangrijk om het terugkeren van voorraad in acht te nemen. In hoofdstuk-

ken 2 en 5 hebben we getest tot op welk niveau de informatie over verhuurde items

mee moet worden genomen om goede beslissingen te kunnen maken. Meestal lijkt het

te volstaan om alleen het totaal aantal verhuurde items per locatie te beschouwen.

Voor alle verhuursystemen zien we dat we met voorkeur verschepen, terughalen en/of

cross-docken vanaf locaties met relatief lange verwachte tijd voor het opraken van de

aanwezige voorraad. De ontvangende locatie is met voorkeur meestal de locatie met

de minste verhuurde voorraad.

Voor het herpositioneren zien we verschillende afwegingen tussen de lange- en

kortetermijneffecten afhankelijk van het gekozen distributiesysteem. In hoofdstuk 2

nemen we aan dat de vraag waaraan we niet voldoen verdwijnt uit het systeem. Onder

deze aanname lijken heuristieken gebaseerd op verwachte kosten voor de komende één

à twee perioden redelijk effectief te zijn. In hoofdstukken 4 en 5 kan de vraag van
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een klant worden gereserveerd met bepaalde kosten voor iedere periode die moet

worden gewacht. Hier is het belangrijker om naar een langere termijn te kijken.

De beslissingen voor reactief terughalen en cross-docken zijn gebaseerd op directe

verschepingskosten en langetermijnkosten voor wachten. Het proactief terughalen van

voorraad is juist weer gebaseerd op één periode vooruit kijken. De karakteristieken

van effectieve heuristieken veranderen dus behoorlijk afhankelijk van de keuze voor wel

of niet toelaten van reserveringen en de aard van de beslissing (proactief of reactief).

Belangrijke observaties in dit proefschrift betreffen het hebben van vaste bezitslo-

caties, wat in de praktijk geregeld voorkomt. In hoofdstuk 2 zien we dat vast bezit

kan leiden tot hoge transportkosten in een systeem met verschepingen tussen locaties.

Het is goedkoper om dynamisch beleid te hebben waarin het bezit wordt gedeeld tus-

sen de locaties. Voor het systeem met een centraal depot, nemen we vast bezit aan in

hoofdstuk 3. In hoofdstukken 4 en 5 zien we dat het voordelig kan zijn om de lokale

voorraden dynamisch aan te passen aan de toestand van het systeem. Vast bezit heeft

dus altijd een negatief effect op de voorraad- en transportkosten, wat belangrijk is om

mee te nemen bij het opzetten van een verhuursysteem.

Door aan te nemen dat het centraal depot lagere voorraadkosten heeft dan de

locaties, kunnen we een uitruil maken tussen voorraadkosten en verschepingskosten.

Voor verschillende distributiesystemen hebben we de optimale uitruil bekeken in een

decompositie met een enkele locatie en een enkel centraal depot. In hoofdstuk 3 leidt

deze decompositie tot bovengrenzen waarmee de zoekruimte voor de optimale voor-

raadniveaus kan worden beperkt, terwijl in hoofdstukken 4 en 5 de decompositie kan

worden gebruikt voor goede initiële terughaalbeslissingen. Omdat deze decompositie

erg nuttig blijkt bij verhuursystemen, verwachten we dat deze ook nuttig kan zijn in

reguliere voorraadmodellen met verschepingen vanaf een centraal depot.

Uit de analyse van de verschillende types distributiesystemen, lijkt de keuze voor

het juiste type distributiesysteem voornamelijk te worden gemotiveerd door de vraag-

hoogte van het verhuurproduct. Voor langzaamlopende producten zien we dat ver-

schepingen vanuit een centraal depot goed werken. Deze langzaamlopers kunnen

met lage voorraadkosten op het centraal depot worden opgeslagen en pas worden

verscheept als ze daadwerkelijke worden gevraagd. In hoofdstuk 5 zien we dat het

centraal depot nog steeds een grote bijdrage kan hebben zelfs als verschepingen tussen

locaties worden toegestaan doordat cross-docken mogelijk is. In hoofdstuk 3 zien we

dat voor hoge vraag de toegevoegde waarde van een centraal depot relatief klein is
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en dat er bij voorkeur lokaal aan de vraag wordt voldaan. Voor hoge vraag lijkt het

dus beter te zijn om verschepingen tussen locaties toe te staan, of misschien helemaal

geen verschepingen te doen. Gezien het feit dat vraag naar verhuurproducten vaak

een dalend patroon heeft, zou een centraal depot altijd in een later stadium van de

levensfase van het product van nut kunnen zijn.

Voor bibliotheken in Nederland hebben we de volgende suggesties. Aan de hand

van de resultaten in hoofdstuk 2 raden we de publieke bibliotheken aan om, waar

mogelijk, gebruik te maken van floating in plaats van vaste bezitslocaties. Floating

reduceert het aantal logistieke handelingen en is bovendien conceptueel uitermate een-

voudig omdat herpositioneren niet noodzakelijk is. Dit systeem zou binnen gemeentes

eigenlijk de standaard moeten zijn, omdat bibliotheken binnen een gemeente vaak ge-

zamenlijke financiering en gedeelde catalogi hebben. De ideeën voor het coördineren

van verhuursystemen met een centraal depot kunnen belangrijk zijn bij het maken

van beslissingen in de komende jaren, nu het bibliotheeksysteem langzaam richting

meer centralisatie beweegt. We geven bijvoorbeeld optimale manieren om voorraad

te verdelen tussen het centraal depot en de locaties, wat een bijdragen kan leveren

in het relevant houden van de collecties onder dalende vraag. De heuristieken die we

gemaakt hebben kunnen worden gebruikt om verschepings- en terughaalbeslissingen

te maken in dergelijke systemen.


