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"The price of inner peace is                                          

to quit relying on outer sources."                     

                       

From ancient times via Savitri Shivani  
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Mijnheer de rector, dames en heren, 

 

Wat verbindt de klassieke oudheid met een zo jonge wetenschap als operations research? Zijn de 

lessen nog steeds dezelfde, maar in een andere vorm? Zijn we iets ‘vergeten’? Ik zal u een korte 

toelichting geven op de elementen ‘operations research’ en ‘odyssee’ uit de titel.  

 

Ik begin met operations research. Voor velen van u waarschijnlijk de eerste keer dat u het begrip 

hoort. Voor anderen de zoveelste keer dat een oratie op dit gebied  begint met uitleg over de 

benaming. Operations research is, voor mij, het met behulp van wiskundige methoden oplossen 

van besliskundige vraagstukken. Deze vraagstukken moeten uiteraard wel uit te drukken zijn in 

wiskundige termen. Uw loopbaanplanning of de samenwerkingsproblemen binnen een 

organisatie vallen hier dus niet onder en daarvoor biedt deze rede dan ook geen soelaas. Ik zal in 

deze rede de woorden operations research, afgekort OR of het Nederlandse woord besliskunde 

door elkaar gebruiken. 

 

Historie 

Het vakgebied is relatief jong. In zijn oratie van september jongstleden schrijft mijn hooggeleerde 

collega Dick den Hertog [9] mede op basis van het proefschrift van Gerard Alberts [1] het 

volgende over de historie van ons vakgebied:  

“In de meeste boeken wordt als geboortetijd van de operations research de Tweede 

Wereldoorlog genoemd. Zo hebben operations researchers bijvoorbeeld bijgedragen  aan de 

planning van de RAF-bombardementen op Duitsland en aan de landingsoperatie D-day. In zijn 

proefschrift “Jaren van berekening” betoogt Gerard Alberts echter dat in de geschiedschrijving 

van de operations research te eenzijdig de nadruk wordt gelegd op de militaire impuls voor haar 

ontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem krijgt de oorsprong van het vak, die hij 

plaatst in de bedrijfsleer en werkplaatstechniek van de jaren twintig en dertig, niet de aandacht 

die deze verdient” 

 

Mijn hooggeleerde collega Frank van der Duyn Schouten, nu rector, beschrijft in zijn oratie [5] 

een deel van de ontwikkeling van besliskunde in het bedrijfsleven. “In de vijftiger en zestiger 

jaren vonden binnen de besliskunde ontwikkelde technieken op grote schaal toepassing in het 
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bedrijfsleven, onder meer op het terrein van capaciteitsberekening, productieplanning en 

voorraadbeheer. In deze periode werd bovendien een groot aantal theoretische bijdragen 

geleverd aan de uitbreiding van het besliskundig arsenaal, waarvan de ontwikkeling van de 

simplexmethode voor de oplossingen van lineaire programmeringsmodellen veruit de meeste 

bekendheid heeft gekregen”.  In de jaren zeventig en tachtig zien we grote multinationals als 

Philips, Shell en Heineken eigen OR-stafafdelingen opzetten. Laat in de jaren tachtig en de jaren 

negentig wordt een aantal hiervan ook weer ontmanteld (ofwel gedecentraliseerd) of 

verzelfstandigd. Gelijktijdig zien we het ontstaan van zelfstandige consultancy bureaus met als 

bekendste ORTEC in Gouda en CQM in Eindhoven. In het laatste bureau heb ik mijn wortels en 

veel van de ervaringen die ik met u wil delen, vinden hier hun oorsprong. 

 

Praktijkvoorbeelden 

Om het soort vraagstukken dat met besliskunde opgelost kan worden nader te verduidelijken, wil 

ik u een drietal voorbeelden geven op de verschillende beslisniveaus: strategisch, tactisch en 

operationeel. Let wel: strategisch, tactisch en operationeel kunnen qua tijdstermijn een heel 

verschillende betekenis hebben voor diverse takken van industrie.  

 

{plaatje 1} 

Ik ben verschillende malen betrokken geweest bij zogenaamde strategische distributieprojecten. 

De centrale vraagstelling hierbij is er een van langere termijn en kan bijvoorbeeld luiden: hoeveel 

magazijnen moeten er in Europa zijn, waar moeten deze liggen en hoe moeten de goederen- en 

informatiestromen van producent naar klant en vice versa lopen? Uiteraard willen managers dit 

tegen zo laag mogelijke kosten. U kunt zich voorstellen dat als we slechts één magazijn hebben 

de voorraadkosten laag zullen zijn, maar transportkosten erg hoog. Eén of enkele magazijnen per 

land verlaagt de transportkosten maar verhoogt de voorraadkosten. Ergens daartussen ligt de 

‘beste’ oplossing; door besliskundigen vaak optimum genoemd. Een goede inrichting van de 

keten kan veel geld besparen, de service naar klanten verhogen en het milieu enigszins ontzien. 

 

{plaatje 2} 

Bij tactische beslissingen praten we over de middellange termijn van meestal weken tot maanden. 

Het voorbeeld betreft de productie van mobiele telefoons. De vraag was welke klantenorder in 
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welke fabriek uitgevoerd moest worden, rekening houdend met vele randvoorwaarden en 

uiteraard tegen minimale kosten. Typische randvoorwaarden zijn de capaciteiten in de fabrieken, 

levertijden naar de klant, het samenstellen van de mobieltjes uit deelstukken, de specialisaties van 

de fabrieken, aantallen lijnen in de fabrieken en dergelijke. Daarnaast spelen vele kostenfactoren 

een rol zoals productiekosten in verschillende fabrieken, opslagkosten, transportkosten tussen 

fabrieken en distributiekosten naar de klant. 

 

{plaatje 3} 

Een laatste, operationeel voorbeeld, betreft de oude liefde van mijn promotie: voertuigplanning. 

Hierbij gaat het erom voertuigen zodanig in te zetten dat ze tegen minimale kosten dagelijks de 

goederen distribueren (of ophalen of een combinatie daarvan). Ook hier moet met vele 

praktijkvoorwaarden rekening gehouden worden. Daarbij valt te denken aan de capaciteit van de 

voertuigen in m3, tonnen of pallets, de vraag of het aanbod van klanten, hun tijdvensters dat wil 

zeggen de tijdsintervallen waarbinnen je bij een klant mag aankomen, laad- en lostijden en 

allerlei voertuig- en chauffeurskosten. Voertuigplanningsproblemen komen veel voor als u 

bedenkt dat Nederlandse transport ondernemers (en logistieke dienstverleners) jaarlijks zo'n 540 

miljoen ton goederen over de weg vervoeren met meer dan honderdduizend vrachtwagens [13]. 

 

Operations research kent heel veel toepassingen in onder andere de financiële wereld, de 

energiesector, de telecomsector, de ontwerpwereld, de al genoemde logistieke branche en bij 

roostering. Vele toepassingen ontstaan door het complexer worden van de beslissingen door een 

toegenomen schaalgrootte, hogere eisen van de klant, snel wijzigende klantvoorkeuren en door de 

snelheid waarmee management wil handelen [6]. 

 

Besliskundige oplossingen 

Oplossingen voor besliskundige vraagstukken worden nagenoeg altijd in software uitgewerkt. 

Voor de meer operationele problemen als voertuigplanning en productieplanning zullen 

gebruikers er dagelijks of wekelijks mee werken. Voor de strategische vraagstukken zijn het 

meestal de consultants die ermee werken om adviezen voor het management door te rekenen.  
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Het besliskundige vraagstuk kan een min of meer standaardvraagstuk zijn wat door een 

standaardpakket kan worden opgelost, bijvoorbeeld het pakket CAPS logistics van Baan voor 

strategische distributievraagstukken, of pakketten voor voertuigplanning als Ritplan van EVO IT, 

Roadshow van de Descartes Systems Group en ShortRec van ORTEC. 

Veel besliskundige vraagstukken laten zich echter niet of moeilijk met een standaardpakket 

vangen. Dat heeft te maken met de grote verscheidenheid aan besliskundige situaties die we in de 

praktijk kunnen aantreffen óf ligt in het feit dat een bedrijf het onderste uit de kan wil hebben qua 

besparingen. Maatwerk is dan te overwegen wat veelal uitstekend kan worden uitgevoerd door de 

eerder genoemde gespecialiseerde operations research-bureaus. 

 

Odysseia 

Tot zover een hele korte introductie van operations research. En dan nu de verbinding met de 

oudheid. In de titel van deze rede komt het woord ‘odyssee’ voor dat door Van Dale [3] kort en 

kernachtig wordt omschreven als: “langdurige en moeitevolle zwerftocht”. Nu moet ik bekennen 

dat ik geen classicus ben en in die zin is op het komende verhaal vast en zeker wat aan te merken. 

De verhalen over Odysseus zijn tot mij doorgedrongen via een CD [8] van mijn kinderen. Bij het 

broeden op deze oratie kwam een aantal parallellen bij me op tussen dit heldendicht en het 

beoefenen van mijn vakgebied. Daarnaast zie ik enkele overeenkomsten met mijn eigen leven.  

 

Ik kan me voorstellen dat u het verhaal van Odysseus niet meer zo goed voor de geest kunt halen. 

Daarom zal ik een korte introductie geven.  

 

De Odysseia wordt toegeschreven aan de blinde dichter Homeros, Homerus voor ons, en zijn 

ontstaan rond de achtste eeuw voor Christus. De Odysseia bestaat uit 24 boeken met circa 11.000 

verzen. Homerus werk, dat onder andere ook het gedicht Ilias omvat, wordt wel beschouwd als 

beginpunt van de westerse literatuur. Of dat terecht is, weet ik niet, maar zeker is wel dat het 

verhaal van Odysseus een inspiratiebron is geweest voor beeldend kunstenaars, 

operacomponisten en schrijvers. Zo ook voor deze rede. 

 

De Odysseia verhaalt over de terugkeer van Odysseus na afloop van de Trojaanse oorlog. Het 

einde van deze oorlog wordt gemarkeerd door de val van Troje via de beroemde list van 
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Odysseus met het houten paard. Odysseus is dan al tien jaar van huis en wil weer terug naar zijn 

geliefde eiland Ithaka. Dat gaat minder snel dan hij hoopt. Onderweg staat hij bloot aan vele 

gevaren; hij verliest zijn complete vloot met al zijn manschappen en komt uiteindelijk na nog 

eens 10 jaar aan op Ithaka. Aldaar wachten zijn geliefde Penelopeia en zijn zoon Telemachos. Tot 

zover de hoofdlijnen: meer details krijgt u later te horen. We zullen nog wel wat monsters 

tegenkomen! Mocht u meer willen weten dan is de Nederlandse vertaling met 

achtergrondinformatie van Imme Dros [4] een aanrader. 

 

Wat boeit mij nu aan dit verhaal? Een eerste verhaallijn, die mijn interesse heeft, zijn de gevaren 

waaraan Odysseus onderweg bloot staat. Wat ik met gevaren in een OR-project in de praktijk 

bedoel zijn de typische valkuilen waardoor zo’n project kan mislukken of toch niet het beste 

resultaat oplevert voor een klant. Ik beschouw het als mijn missie, of tocht zo u wilt, om mee te 

helpen aan een verdere stijging van het aantal succesvolle OR-projecten. Een tweede parallel zijn 

de verschillende personages in het verhaal met hun eigenschappen. Let wel, daarbij gaat het mij 

niet om de precieze analogie maar, didactisch gezien, om het grote beeld. Een derde parallel is 

die met het leven zelf: een tocht met vele verrassingen waarbij je eigenlijk in elk moment alert 

moet zijn. 

 

Afbakening rede 

Belangrijk voor de juiste interpretatie van mijn betoog is het volgende. Ik ga uit van logistieke 

projecten die voor een opdrachtgever of klant worden uitgevoerd. Dit kan een interne of externe 

opdrachtgever zijn. Een OR-consultant zal veelal in een multidisciplinair team samenwerken met 

bijvoorbeeld logistieke, financiële en IT-specialisten.  

 

Ik presenteer de fasen van een OR-project in een bepaalde volgorde. In de praktijk echter zullen 

de fasen niet zo strikt achter elkaar doorlopen worden en zelfs grotendeels overlappen. De 

volgorde reflecteert echter voornamelijk de startpunten van deze fasen. Daarvan vind ik het wèl 

van belang dat deze in genoemde volgorde doorlopen worden. In mijn betoog ga ik niet zozeer in 

op factoren die het welslagen van een project in het algemeen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de 

houding van het management of goede communicatie met de opdrachtgever. Ik wil me zoveel 

mogelijk focussen op specifieke kenmerken van OR-projecten. 
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Tot slot beperk ik me tot projecten waarbij mathematische programmerings- of combinatorische 

optimaliseringstechnieken worden gebruikt. Dit betreft veelal strategische of operationele 

planningsvraagstukken. 

 

Dames en heren, we gaan op reis. 

 

HET VERHAAL 

 

{plaatje 4} 

Acquisitie 

Tien jaren duurde het beleg van Troje reeds. Nog steeds was er geen uitzicht op de verovering 

van de stad daar zij goed verdedigd werd en hulp had van de zeegod Poseidon. Odysseus 

realiseerde zich dat er binnen niet al te lange tijd een doorbraak moest komen. Het moreel van 

zijn mannen werd, door het voortdurend uitblijven van succes, op de proef gesteld. Hij verzon 

een plan. 

Na enkele dagen zagen de Trojanen een enorme activiteit rond hun stad. Er werd een groot 

houten paard gebouwd en nog enkele dagen later zag men in de vroege ochtend de schepen met 

de manschappen wegvaren. Er kwam een groot feest en het enorme paard werd, na het afbreken 

van de poort, de stad binnengesleept. ’s Nachts echter keerden Odysseus met z’n mannen terug 

van zee en de mannen uit het paard hadden inmiddels van binnenuit een aantal belangrijke 

wachtposities veroverd. Binnen één nacht viel de stad. 

 

Acquisitie van een operations research project is vaak een zaak van lange adem, vergelijkbaar 

met een belegering. Het is belangrijk om niet te snel op te geven en vooral ook om creatief te 

zijn. Acquisitie is een fase die niet of nauwelijks genoemd wordt in praktijkgerichte OR-oraties. 

Toch is er een aantal aspecten dat ik onder de aandacht wil brengen. 

 

Operations research is een relatief onbekend gebied mede door haar jonge karakter. Dat betekent 

dat we als consultants in de praktijk nogal eens moeten uitleggen wat ons vakgebied nu precies 

inhoudt en wat men er globaal genomen aan heeft. Dit vergt dat wij in zeer eenvoudige 
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bewoordingen de kern van ons vak kunnen uitleggen en liefst in de taal van het toepassingsgebied 

van de klant. Goed, helder uitleggen vergt inlevingsvermogen en een beetje doceertalent. 

Gelukkig wordt, mede door de bijdrage van business-schools en de curricula van de reguliere 

opleidingen, de bekendheid bij de jongere generatie managers beter. Daarnaast verdient het 

aanbeveling typische vakbladen van een toepassingsterrein te lezen om thuis te raken in het 

vakjargon en de zaken die van belang zijn binnen zo’n terrein.  

 

Een tweede aspect is dat we moeten praten in de voordelen voor de klant. Iedere goede verkoper 

kan het ons leren. Maar het klinkt eenvoudiger dan het is. Bij de vele jonge OR-consultants die ik 

heb begeleid, heb ik regelmatig geconstateerd dat zij bij hun eerste stappen in de praktijk de klant 

graag een mooi model aanbieden of trots vertellen dat er een uitdagend stuk wiskunde achter zit. 

De klant wil echter primair een oplossing voor zijn vraagstuk. 

Het is heel belangrijk om erachter te komen wat de doelstellingen van de klant zijn. Een snelle 

aanpassing aan de klant met kreten als ‘wij verlagen uw kosten’ wordt meestal doorgeprikt. Als 

OR-consultants verlagen wij helemaal geen kosten: wij geven alleen aan hoe dat zou kunnen. 

Meestal volgen stevige implementatietrajecten om een op OR gebaseerde verandering effectief te 

maken. 

Het is belangrijk te onderscheiden of een klant de OR-oplossing wil gebruiken als scheidsrechter, 

als middel om kosten te verlagen, om de kwaliteit te verhogen, als tijdsbesparing of om minder 

afhankelijk te zijn van menselijke beslissers en mogelijk zijn er nog andere doelen of combinaties 

ervan. Een belangrijke tip voor consultants in dergelijke situaties is luisteren en goed doorvragen. 

 

Een derde belangrijk aspect van de acquisitie is het scheppen van de juiste verwachtingen bij de 

potentiële klant. In populaire verhalen wordt al snel geroepen dat je met OR 20-30% op de kosten 

kunt besparen. Mijns inziens is dit veelal niet waar: in situaties waar dergelijke 

besparingspercentages gehaald kunnen worden, is met zeer eenvoudige maatregelen vaak al een 

groot gedeelte daarvan te realiseren. Reëler is het te praten over een besparing van 0% tot zo’n 

10% bij projecten met een operationeel karakter en mogelijk wat hogere percentages bij projecten 

met een strategisch karakter. Niettemin kan het hier om zeer aanzienlijke bedragen gaan. Zelfs als 

we een zeer goede planner evenaren en het wiskundig model 0% kostenbesparing aangeeft, 

kunnen de resultaten waardevol zijn in de sfeer van tijdsbesparing, kwaliteitshandhaving of 
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afhankelijkheidsverlaging. Het scheppen van de juiste verwachtingen vraagt bescheidenheid van 

de zijde van de consultant. 

 

Ten vierde is het belangrijk bij acquisitie een indruk te krijgen van de kwaliteit van gegevens in 

de organisatie. Welk OR-project we ook gaan uitvoeren binnen een organisatie, we zullen altijd 

gegevens nodig hebben. Als deze ontbreken of van een slechte kwaliteit zijn, is het zeer 

verstandig daar eerst een separaat project voor op te starten. Dit aspect vraagt enige moed omdat 

we, als aanbieders, moeten durven afzien van het project, althans voorlopig. 

 

U ziet, gelijk Odysseus, gaat een OR-consultant niet over een nacht ijs! ‘Maar’, zult u zich 

afvragen, ‘halen organisaties met deze OR-consultant dan een paard van Troje in huis’? Daarop is 

mijn antwoord: ja en nee. Het ja geldt voor het vernuft en het doorzettingsvermogen die ook tot 

de eigenschappen van Odysseus behoren. Het nee geldt voor de vijandelijke overname. OR-

consultants kunnen hun klanten beter niet vijandelijk benaderen maar zouden het beste vóór 

moeten hebben met hun opdrachtgevers. 

 

{plaatje 5} 

Definitie 

Na de val van Troje willen Odysseus en zijn mannen naar huis. Maar de tocht die zij ondernemen 

kent vele obstakels. Odysseus en zijn mannen varen vlak langs het eiland van de Sirenen. De 

Sirenen hebben het gezicht van een vrouw en ze kunnen prachtig zingen. Een man die erheen 

gaat wordt echter betoverd en opgegeten. Odysseus stopt was in de oren van zijn manschappen 

en geeft hen opdracht hem stevig vast te binden aan de mast. Zelf wil hij namelijk het gezang toch 

wel graag horen. 

Al langsvarend hoort hij de honingzoete stemmen die hem persoonlijk toezingen. Hij rukt aan de 

touwen en schreeuwt het uit. Zijn manschappen horen niets en varen stug door. Zodoende komen 

zij veilig langs het gevaarlijke eiland. 

 

Het project gaat van start. We zijn in de definitiefase aangeland. De meeste belanghebbenden zijn 

enthousiast of hooguit wat sceptisch. Met honingzoete stemmen zullen de verlangens op tafel 

worden gelegd. Als OR-beoefenaar horen we al die verlangens graag omdat het vaak hele 
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interessante OR-vraagstukken zijn. Het is goed om in deze fase jezelf als het ware ‘vast te 

binden’ aan het budget of de beschikbare tijd om er ongeschonden doorheen te komen.  

 

Er is een aantal aspecten van belang. Luister goed naar alle betrokkenen. Dat betekent in ieder 

geval gesprekken voeren met management en planners, maar ook met degenen die de 

consequenties bij implementatie zullen ervaren. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen op de werkvloer 

zijn die orders in een andere volgorde moeten gaan behandelen of chauffeurs die plotseling 

voorgeschreven routes krijgen. Het is mijn ervaring dat juist deze laatste groep belangrijke 

informatie kan geven, hoewel ze vaak sceptisch zijn, waardoor later de uiteindelijke acceptatie 

vergemakkelijkt wordt. 

 

Bij het interviewen van alle betrokkenen is het wezenlijk géén toezeggingen te doen. Het is 

belangrijk om eerst alle aspecten, wensen en verlangens eens op een rij te zetten. Een aantal 

daarvan zal tegenstrijdig zijn. Dan wordt het tijd om voor onszelf eens een eerste balans op te 

maken: wat is wel en niet mogelijk (functioneel of technisch), waar zitten de tegenstrijdigheden 

bij betrokkenen, welke kleine en of grote verlangens kan ik makkelijk meenemen en welke niet? 

 

Zeer belangrijk in de definitiefase is het om een goed inzicht te krijgen in de aanwezigheid, de 

structuur en de dimensies van beschikbare gegevens én wie daarvoor verantwoordelijk is. Tevens 

kunnen we een inschatting maken van de benodigde activiteiten tijdens de dataverzameling. 

 

Vervolgens is het van belang om het doel van het project, alle functionele en technische 

randvoorwaarden en de gegevensbronnen helder op papier te zetten of in presentatievorm te 

gieten en de betrokkenen hiermee te confronteren. Dit kan plenair of persoon voor persoon. Mijn 

voorkeur gaat uit naar presentatie voor (representanten van) alle betrokkenen. Dit is voor de 

presentator vaak wat bedreigender en minder makkelijk stuurbaar, maar heeft als voordeel dat er 

vaak veel onderlinge discussie ontstaat. Dat resulteert, met een beetje sturing, in het doorhakken 

van de eerste knopen. Deze procedure kan het beste één of twee maal worden herhaald. Goed 

vastleggen van de uitkomsten is later in het project vaak goud waard omdat gaandeweg het 

project de verwachtingen bij de klant toch weer veranderen.  
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Laten we gaan zien hoe het Odysseus verder vergaat. 

 

{plaatje 6} 

Modelbouw & algoritmiek 

Na dagen roeien komen de mannen bij een geheimzinnig eiland. Midden op het eiland zien ze een 

huisje staan. Odysseus verdeelt de mannen in twee groepen, één onder leiding van Odysseus en 

éen onder leiding van Polites. Het lot bepaalt dat Polites en zijn mannen gaan kijken. Bij het 

huisje aangekomen zien ze een heel mooi meisje. “Dag, ik ben Kirke”, zegt het meisje, “kom 

binnen en wees mijn gast”. Polites blijft voorzichtigheidshalve achter. De mannen krijgen 

heerlijk te eten. Na het eten echter, raakt Kirke de mannen met haar toverstaf aan en zij 

veranderen in varkens. Polites haast zich terug naar Odysseus en vertelt het hele verhaal. 

Odysseus hoort het verhaal aan, neemt een toverkruid en gaat met het restant van zijn mannen 

naar Kirke. Ook zij worden hartelijk ontvangen. Op het moment dat Kirke Odysseus met haar 

toverstaf aanraakt gebeurt er niets en Odysseus trekt zijn zwaard. Kirke toont berouw, tovert de 

varkens weer tot mannen en belooft Odysseus voor hem te zorgen. Meer dan een jaar zijn 

Odysseus en Kirke veel samen en ze hebben een fantastische tijd. Het lijkt haast of Odysseus tóch 

betoverd is... Totdat zijn mannen op een dag beginnen over de terugkeer naar Ithaka. 

 

Beste vakgenoten uit de praktijk. Door modelbouw en algoritmiekontwikkeling kunnen we 

behoorlijk betoverd raken. Dit is vaak de fase in het project waar we het meeste plezier aan 

beleven en het gevaar bestaat dat we er veel te veel tijd aan besteden. Het is belangrijk het 

einddoel, een OR-toepassing die werkelijk gebruikt wordt, in de gaten te houden. Er is bijzonder 

veel te zeggen over deze fase. Mijn belangrijkste ervaringen en inzichten wil ik graag met u 

delen.  

 

Modelbouw 

We hebben, als alles goed gegaan is tot dusver, een aardig idee welke vraag of vragen het model 

moet gaan beantwoorden. Ook de technische randvoorwaarden zouden duidelijk moeten zijn, 

zoals bijvoorbeeld hoelang er gerekend mag worden, of toelaatbaarheid met betrekking tot de 

randvoorwaarden voldoende is, etcetera. Voor buitenstaanders lijkt het alsof er nu een strict 
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logisch proces begint, maar in wezen begint er een uitermate creatief proces. Niet voor niets 

wordt er binnen ons vakgebied gesproken over ‘the art of modeling’.  

 

Een van de belangrijkste keuzes in de modelbouwfase vormen de variabelen waarmee we 

aangeven welke keuzevrijheden we nog hebben. Na formulering van de variabelen volgt meestal 

de formulering van de randvoorwaarden. De randvoorwaarden schetsen de beperkingen die er 

zijn. Randvoorwaarden kunnen vrij ‘hard’ of strict zijn maar ook vrij ‘zacht’ waarbij ze meer het 

karakter van een wens hebben. Laat ik dat illustreren met een paar voorbeelden. Harde 

randvoorwaarden vinden we meestal in de fysieke werkelijkheid zoals de capaciteit van machines 

of voertuigen, de hoeveelheid materiaal die verbruikt wordt of op voorraad ligt, of de hoeveelheid 

geld die beschikbaar is. Zachte randvoorwaarden hebben meestal te maken met prioriteiten van 

een organisatie of voorkeuren van mensen. De laatste komen we vaak tegen bij 

roostervraagstukken. Mensen willen in principe niet op woensdagavond werken máár er kan van 

afgeweken worden. Zachte randvoorwaarden zijn niet makkelijk te modelleren en introduceren 

snel allerlei afwegingsfactoren waaraan we in een latere fase waarden moeten toekennen. 

 

Keuze van variabelen en formulering van de randvoorwaarden lijkt een eenduidig proces maar is 

het niet. Veelal zijn er verschillende modelleringen mogelijk en kunnen diverse ‘trucs’ worden 

toegepast om bepaalde randvoorwaarden te formuleren. Op het gebied van modelleren in de 

praktijk wil ik graag wijzen op het boek “Optimization modeling” van J. Bisschop [2]. Hierin 

staan vele, in de literatuur vermelde modelleringstechnieken voor de praktijk compact bij elkaar 

en helder uitgewerkt. Ook ben ik een liefhebber van Elseviers Handbooks in Operations Research 

and Management Science [7, 10]. Gerangschikt naar toepassingsdomein staan hier vele modellen, 

domeinspecifieke zaken en algoritmiek bij elkaar. 

 

Bij het optimaliseren hanteren we veelal een expliciete doelstellingsfunctie. Dit is de wiskundige 

functie die de verschillende oplossingen die toelaatbaar zijn, waardeert. In veel projecten heb ik 

gezien dat het niet eenvoudig is een goede doelstellingsfunctie te vinden. ‘Minimale kosten’ 

wordt er bijvoorbeeld snel door het management geroepen. Echter oplossingen die binnen de 

gestelde randvoorwaarden kostenminimaal zijn, vertonen nogal eens de neiging een niet 

gebalanceerd gebruik van middelen te hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen, machines 
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of voertuigen sterk wisselend ingezet worden. Dit is een effect dat het management meestal niet 

beoogt en dat betekent dat we extra randvoorwaarden óf extra termen met een andere weging aan 

de doelstellingsfunctie moeten toevoegen.  

 

Het is mijns inziens van groot belang dat de modelbouw mede gestuurd wordt door de aanwezige 

en beschikbare, of op zijn minst verkrijgbare gegevens, zoals bepaald tijdens de definitie-fase. 

Dit voorkomt dat er fraaie modellen ontwikkeld worden waar nadien geen of nauwelijks 

gegevens voor blijken te zijn. Het model wordt dan vaak, vanwege de geleverde inspanning, niet 

meer overboord gezet, hoewel de gegevens van veronderstellingen aan elkaar hangen. 

 

Algoritmiekontwikkeling 

Ook over algoritmiekontwikkeling wil ik een aantal ervaringen delen. De algoritmiek is het 

‘recept’ om te komen tot een oplossing van het beslissingsvraagstuk. In een aantal 

praktijksituaties kunnen we uit de voeten met ‘standaard’-technieken als lineair programmeren 

(LP), mixed integer programmeren (MIP) of simulatie. De algoritmiekontwikkeling heeft dan 

reeds plaatsgevonden. In andere praktijksituaties kunnen we niet uit de voeten met het 

rechtstreeks toepassen van de standaardtechnieken. Dit kan zijn omdat de beschikbare rekentijd te 

gering is of omdat bepaalde randvoorwaarden moeilijk te modelleren zijn met de klassieke 

technieken.  

 

Heel belangrijk is de eis die we aan de oplossingskwaliteit van de algoritmiek stellen. Is het 

noodzakelijk het gegarandeerde wiskundige optimum van het geformuleerde model te vinden? 

Het antwoord is vaak nee, enerzijds omdat een goede oplossing voldoende is om mee verder te 

kunnen, anderzijds omdat de gegevens waarop het model gebaseerd is nog een behoorlijke mate 

van onzekerheid kennen. Het heeft dus geen zin algoritmiek te ontwikkelen die de laatste 0.3% 

verbetering probeert te vinden terwijl de onzekerheid in de onderliggende gegevens misschien 

wel 5% is. De dóórwerking in het model kan zelfs veel sterker zijn dan de oorspronkelijke 5% in 

de gegevens. 

 

Van groot belang bij de ontwikkeling is de robuustheid van de algoritmiek als zich veranderingen 

in de vraagstelling van de opdrachtgever voordoen. Vaak zien we tijdens een project additionele 
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randvoorwaarden of wensen opduiken. Idealiter zou de algoritmiek hier gemakkelijk op 

aangepast moeten kunnen worden. In de praktijk valt dat echter vaak tegen, maar er zijn 

technieken zoals local search die behoorlijk robuust zijn voor veranderingen in de vraagstelling. 

 

De beste resultaten bij algoritmiekontwikkeling in de praktijk heb ik verkregen met combinaties 

van ‘standaard’-technieken. Als voorbeeld noem ik de door mij in het verleden ontwikkelde 

snelle Set Partitioning-code. De gebruikte technieken hierin zijn een combinatie van Langrangean 

Relaxation, primale lerende heuristieken, duale heuristieken, local search-methoden, breadth-first 

search- and depth-first search-boomzoektechnieken met daar doorheen geweven diverse 

heuristieken om keuzes voor rijen en kolommen te maken. Paulo Toth [14] gebruikt hiervoor de 

term ‘algoritmic engineering’.  

 

Ik ben een voorstander van het gebruik van algoritmische technieken die niet al te veel ‘tuning’ 

van parameters kennen. Nagenoeg elk algoritme heeft wel een aantal sturingsparameters die 

ingesteld moeten worden zoals stop- en convergentiecriteria. Er zijn echter technieken waarbij 

behoorlijk veel ‘getuned’ moet worden zoals Genetic Algorithms en in sommige gevallen 

Constraint Satisfaction. Ik wil de waarde van deze technieken niet betwisten: in sommige 

gevallen leiden ze met weinig rekentijd tot kwalitatief prima oplossingen. Het punt waar het om 

gaat, is dat er vaak veel consultancy-effort in de vorm van trial-and-error voor nodig is om dat te 

bereiken en dat voor latere probleeminstanties weer een nieuwe parametrisatie noodzakelijk is.  

 

Software engineering 

In het kader van modelbouw en algoritmiek wil ik ook nog een aantal opmerkingen maken over 

software engineering. Het is goed dat we bedenken dat algoritmiek en modellen uiteindelijk in 

software gerealiseerd worden. Mijns inziens wordt dit aspect vaak onderschat en onderbelicht.  

 

Modelbouw en algoritmiek hebben naast een sterk wiskundige component ook een belangrijke 

informaticacomponent. Dit betekent dat naast wiskundige vaardigheden ook 

informaticavaardigheden vereist zijn. Dan denk ik aan datamodelontwerp, de ontwikkeling van 

datastructuren, gestructureerd programmeren, modulair werken (component design) en 

documentatie-ontwikkeling van de code of het model. In mijn praktijk zie ik meestal dat jonge 
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consultants op dit punt nog meer moeten leren dan op het wiskundige vlak. Dit is niet zo vreemd 

als je de verhouding wiskundevakken en informaticavakken in de curricula van econometrie en 

wiskundeopleidingen ziet. 

 

Een goede opzet van de datastructuur is de basis voor efficiënte algoritmiek. Ik heb eens een 

experiment bij de universteit Twente gedaan waarbij verschillende groepen studenten exact 

hetzelfde algoritme kregen en exact dezelfde gegevens. Na enig gemodder lukte het de studenten 

om dezelfde uitkomst te verkrijgen. De rekentijden om dit resultaat te bereiken verschilden echter 

meer dan een factor honderd! Door een goede structuur, module-opbouw en documentatie 

worden de onvermijdelijke wijzigingen en het latere onderhoud gemakkelijker. Bovendien zal het 

risico van fouten drastisch afnemen. 

 

In dit verband krijg ik vaak de vraag of de software niet door bijvoorbeeld een professioneel 

softwarehouse ontwikkeld kan worden. Het idee is dan dat de wiskundige specificeert en de 

informaticus codeert en documenteert. Mijns inziens werkt dit niet. In toegepast besliskundig 

onderzoek is het niet zo dat je iets bedenkt, dat rechtstreeks uitvoert of laat voeren en zie daar: het 

werkt! Gelukkig niet zou ik zeggen. Ik heb al gewezen op het creatieve proces dat ten grondslag 

ligt aan modelbouw en algoritmiek-ontwikkeling. Heel vaak bedenk je iets, je test het en zul je 

model en algoritmiek moeten bijstellen. Dit is dus een iteratief proces waarbij zoals hiervoor 

geschetst de wiskunde en de informatica moeilijk te scheiden zijn. Daarom is het lastig dit over te 

dragen.  

 

Een laatste aspect dat ik hier wil noemen, is de bijdrage die modelleertalen aan deze ontwikkeling 

geven. Modelleertalen zijn computertalen waarin wij ons gemakkelijk wiskundig kunnen 

uitdrukken en waar de aanroep van de zogenaamde solver (bijvoorbeeld een lineaire 

programmeringscode) geheel voor ons verzorgd wordt. Modelleertalen zorgen ervoor dat we ons 

snel en bondig wiskundig kunnen uitdrukken en daarmee ook verschillende alternatieve 

modelformuleringen en algoritmen kunnen onderzoeken. Er zijn verschillende van deze talen 

maar het zal u niet verbazen dat ik een groot liefhebber van AIMMS (ontwikkeld door Paragon 

Decision Technology) ben. 
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Decision support systemen 

De ontwikkelde modellen en algoritmiek staan zelden op zich. Meestal worden ze verwerkt in 

een zogenaamd decision support systeem (DSS). Dat is, zoals de naam al zegt, een 

softwareprogramma dat het maken van beslissingen ondersteunt. Goede decision support 

systemen ontwikkelen en bouwen is een vak. Een decision support systeem is veel meer dan een 

laagje software rond het model of het algoritme. Een dergelijk systeem kent vele functies als 

data-import en -export, functies om data te wijzigen, het model of algoritme zelf, visualisatie van 

de oplossing, analysemogelijkheden, rapportagemogelijkheden en diverse hulpfuncties die op 

zich ook weer algoritmiek kunnen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van een 

spoedorder in een bestaande planning. 

 

U kunt zich wellicht voorstellen dat naast de al genoemde informatica-vaardigheden hier nog een 

aantal extra vaardigheden als user interface-ontwerp en koppelingen met andere systemen naar 

voren komen. In tegenstelling tot de modelbouw en algoritmiek is het hier wel mogelijk om deze 

delen door informatici te laten ontwikkelen en realiseren. Een werkwijze die bijvoorbeeld CQM 

met veel succes toepast. 

 

Zonder verder uit te wijden over decision support systemen wil ik wederom het belang van 

modelleer-software noemen. De nieuwste generatie modelleertalen, met als belangrijkste 

voorbeeld AIMMS, hebben de modeltaal, het ontwikkelen van de user-interface en de 

koppelingen met databases geïntegreerd. Hierdoor wordt het niet alleen mogelijk om snel 

algoritmiek te ontwikkelen maar ook een compleet decision support systeem te ontwikkelen, 

zonder dat er veel programmering noodzakelijk is.  

 

Ik wil dit onderwerp graag afsluiten met te wijzen op de moed die nodig is in deze fase om een 

ingezette richting qua modellering of algoritmiek weer los te laten. Soms kiezen we bijvoorbeeld 

voor een netwerkaanpak of een MIP-aanpak. Als blijkt dat dat niet werkt, bijvoorbeeld vanwege 

bepaalde constraints of vanwege de benodigde rekentijd, wordt vaak veel te lang geprobeerd het 

geheel alsnog werkend te krijgen. Een snelle onderkenning hiervan en het opnieuw beginnen 

vanuit een andere hoek, bijvoorbeeld heuristisch, kan veel tijd en ergernis (ook aan klantzijde) 

besparen. 
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Ook Odysseus ontbrak het niet aan moed. 

 

{plaatje 7} 

Data-analyse en -verzameling 

Odysseus vaart met zijn manschappen een smalle zeestraat in. Hij weet op welk gevaar hij 

afstevent: op de ene klip het monster Skylla met haar zes vreselijke koppen; op de andere klip het 

monster Charybdis die al het water van de zee naar binnen kan slurpen en zo weer uitspugen. 

Odysseus mannen houden beide monsters goed in de gaten en zien wit van angst bij het 

voorbijvaren. Plotseling laat Skylla haar zes koppen boven het schip hangen en met één 

beweging worden zes mannen opgetild en voor de grot van Skylla opgepeuzeld. De overige 

mannen roeien zo hard ze kunnen verder zonder iets te zeggen. 

 

Beste mensen, de realiteit, ook in ons vak is vaak hard. Als we zinvolle modellen willen 

ontwikkelen om de vragen die bij onze opdrachtgevers leven te beantwoorden, zijn volledige en 

betrouwbare gegevens (data) hard nodig. Vaak wordt in de fase van data-analyse en 

dataverzameling een stuk van het project bij voorbaat al om zeep geholpen omdat bepaalde 

gegevens ontbreken of niet betrouwbaar zijn. Vandaar de monsters. In het originele heldendicht 

komt Odysseus enkele malen langs deze monsters. In alle navolgende fasen van een OR-project 

kan deze problematiek opnieuw spelen. Charybdis houdt zich in dit geval koest maar het kan 

zelfs zo zijn, en ik heb dat meermalen meegemaakt, dat het project in de dataverzamelingsfase 

strandt.   

 

Kwaliteit van gegevens is cruciaal. Met kwaliteit bedoel ik de volledigheid en juistheid van de 

gegevens. Bij OR-projecten geldt het RIRO principe: rubbish in, rubbisch out. Het kan niet 

genoeg benadrukt worden dat de uitkomsten van een model niets, maar dan ook niets zeggen, als 

de onderliggende gegevens kwalitatief niet goed zijn. In veel, met name logistieke OR-projecten 

zijn massieve hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld 

aan een voertuigrouteringsproject waarin gegevens over postcodes, afstanden en rijtijden tussen 

postcodes, voertuiggegevens, klantgegevens, depotgegevens en allerlei kostengrootheden 

benodigd zijn. Het RIRO-monster ligt hier in principe bij elke gegevensbron.  
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Data-analyse 

Data-analyse is het uitvoeren van allerlei checks op de gegevens en het maken van geaggregeerde 

overzichten, de zogenaamde dwarsdoorsnedes. Het doel hiervan is meerledig: door diverse 

checks op de gegevens krijgen we een goed beeld van de kwaliteit. Eenvoudige testen zijn 

bijvoorbeeld hoeveel orders naar postcode 9999 wordt verscheept, of in hoeveel procent van de 

gevallen het voertuigkenteken niet is ingevuld. Bij complexere testen worden aggregaties 

gemaakt, bijvoorbeeld verschepingen naar bepaalde postcodegebieden, het aantal orders op de 

verschillende dagen van de week of totale in- en uitstroom bij een magazijn in een periode. Ook 

deze testen geven een beeld van de kwaliteit van gegevens maar daarnaast ook inzicht in de 

grootte-orde van de onderhanden problematiek. Inzichten hieruit kunnen zeer behulpzaam zijn bij 

ontwikkeling van de algoritmiek. 

 

Een andere vorm van data-analyse is het bepalen van de hoeveelheid fouten in on-line gegevens. 

Denk aan bijvoorbeeld aan dagelijkse orderhoeveelheden: hoe vaak is het aantal pallets dat in het 

systeem aanwezig is afwijkend van het werkelijke aantal pallets? Ik kan u verzekeren dat bij een 

strakke planning de chauffeur een behoorlijk probleem heeft als hij bij zijn laadadres 

geconfronteerd wordt met twee pallets in plaats van de opgegeven ene pallet in het systeem. 

“Ach, het was ietsje meer” is dan een veelgehoorde kreet. Het omgekeerde is iets minder ernstig 

maar betekent toch efficiencyverlies. Als uit deze analyse blijkt dat het percentage fouten in 

gegevens behoorlijk hoog is, en dan praat ik over 1-5% of hoger, dan is het op zijn minst 

verstandig hier apart aandacht aan te schenken. Mocht het percentage fouten niet of nauwelijks te 

verbeteren zijn dan is het niet zinvol verder te gaan. 

 

Data-verzameling 

De totale datafase neemt veel tijd in beslag. In mijn projectplanning houd ik altijd rekening met 

een totaal tijdsbeslag van 20%-50% van de totale tijd van het project, afhankelijk van de 

hoeveelheden gegevens die nodig zijn. Dat is veel, en voor een opdrachtgever vaak niet te 

begrijpen. “Wij hebben alle gegevens die u maar wenst”, of “Alles zit in ons systeem” zijn 

veelgehoorde kreten. Ik heb maar één of twee maal meegemaakt dat het waar was, in de zin dat 

de data van dusdanige kwaliteit waren dat we er, zonder verdere verbeteringsslagen mee vooruit 
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konden. Daar komt bij dat besliskundigen vaak helemaal geen zin hebben om data op orde 

brengen: het is veel handwerk, het kost veel tijd, het is nauwelijks overdraagbaar maar het moet 

wel zeer zorgvuldig gebeuren. 

 

Over gegevens is nog veel te zeggen zoals: welke kostengegevens heb ik nu precies nodig voor 

het gebruik in onze modellen. Dit is bijna een vak apart: ik laat het hier ook rusten. Vaak is het 

ook lastig om goede logistieke gegevens te verkrijgen terwijl allerlei financiële gegevens wel 

voorhanden zijn. Ontwikkelingen als de grootschalige invoering van ERP-pakketten, GIS-

systemen en e-Business in brede zin helpen overigens wel om de kwaliteit en beschikbaarheid 

van gegevens te verhogen.  

 

Laten we kijken hoe het onze klassieke helden vergaat. 

 

{plaatje 8} 

Verificatie, validatie en scenario-analyse 

Odysseus mannen zijn vol goede moed. Na enige tijd varen zien ze een eiland met een kasteel. De 

kasteelheer Aiolos is een allervriendelijkste man en blijkt graag bezoek te krijgen. Al Odysseus 

mannen kunnen aan tafel aanschuiven en Odysseus moet over zijn avonturen vertellen. Dagen 

wordt er gefeest omdat het lange tijd geleden was dat Aiolos bezoek ontving. Maar dan wordt 

Odysseus onrustig en vraagt aan Aiolos de weg naar huis, naar Ithaka. Aiolos zegt: “ik laat de 

westenwind los, die blaast je naar huis en de andere winden stop ik in deze zak.  Zorg dat de zak 

goed dicht blijft”. Na dagen voortgeblazen te zijn zien de mannen eindelijk in de verte Ithaka 

verschijnen. Odysseus, vermoeid van de lange reis, is in slaap gevallen en zijn manschappen 

openen uit nieuwsgierigheid de zak omdat ze denken dat deze goud en zilver bevat. Op dat 

moment komen alle winden tegelijk los. Na een zware storm komen ze gelukkig weer heelhuids 

aan op het eiland bij Aiolos. Hij wil echter niets meer van hen weten omdat ze niet geluisterd 

hebben. Odysseus moet dus nu op eigen kracht naar Ithaka zien te komen. 

 

Beste vakgenoten, ook wij zijn vol goede moed als het model nagenoeg af is en we alle gegevens 

verzameld hebben. We krijgen het gevoel dat we er bijna zijn: we stappen de verificatie- en 

validatiefase in. Onze klant is vaak enthousiast en benieuwd naar de uitkomsten. Het is van 
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belang om niet in slaap te vallen in deze fase door het gevoel dat het project bijna af is. Er kan 

tijdens de verificatie en validatie van alles gebeuren. Ik zal dat verder toelichten. 

 

 

Verificatie 

Verificatie is het proces van bekijken en testen of de software waarin het model en de algoritmiek 

zijn uitgewerkt goed functioneert en de juiste informatie-transformatie maakt. Tijdens de 

verificatie kunnen programmeerfouten in de algoritmiek, de koppelingen met andere systemen, 

de user interface, fouten in de dimensies van de gegevens en dergelijke aan het licht komen. Veel 

van deze fouten kunnen opgespoord worden door de normale software-testing procedures te 

volgen. Mogelijke fouten in de algoritmiek en/of modellering vereisen aparte aandacht.  

 

Er kunnen in principe twee soorten fouten optreden. De eerste soort zijn fouten in de algoritmiek 

of modellering die tot ontoelaatbare oplossingen leiden. Deze zijn relatief eenvoudig te vinden 

door altijd een testprocedure (die op zich weer getest moet worden!) te ontwikkelen, die bekijkt 

of een oplossing toelaatbaar is, dat wil zeggen aan alle randvoorwaarden voldoet. De tweede 

soort fouten zijn fouten waardoor de beste oplossing niet bereikt wordt met de ontwikkelde 

algoritmiek en/of modellering. Deze zijn veel lastiger te vinden, zeker bij heuristieken. Het kan 

zijn dat we hier fouten in het ondergrensmechanisme hebben gemaakt, bepaalde 

randvoorwaarden te scherp hebben staan, de doelstelling niet goed evalueren, etcetera. Wat 

tijdens dit proces kan helpen zijn goede kleine testvoorbeelden waarvan de oplossingen met de 

hand te berekenen of te beredeneren zijn. Daarnaast is het raadzaam om heel kritisch naar de 

geproduceerde oplossingen voor de werkelijke problematiek te kijken. Aan de structuur kun je 

vaak al mogelijke fouten herkennen. Visualisatie van de oplossingen is hierbij erg belangrijk. Het 

is aan te bevelen om ook oplossingen te visualiseren waarbij telkens verschillende groepen 

randvoorwaarden op non-actief worden gesteld. De structuur van de zo geproduceerde 

oplossingen zou verklaarbaar moeten zijn. 

 

Validatie 
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Na een grondige verificatie volgt validatie. Validatie is het proces van bekijken of het model de 

huidige werkelijkheid goed beschrijft. Dit is een uitermate belangrijk proces dat vaak wordt 

afgeraffeld, onderschat of zelfs overgeslagen. Ik wil er een aantal dingen over zeggen. 

 

Op hoofdlijnen zijn we, na een goede verificatie, al snel tevreden met de eerste uitkomsten. De 

grootte-orde van de uitkomst zal veelal de werkelijkheid redelijk benaderen. Maar ik wil u wijzen 

op het effect dat een oud-collega ooit als volgt omschreef: “wonderbaarlijk zo nauwkeurig, maar 

...... is dit niet het effect van zesendertig fouten die elkaar opheffen?”. Dit is mijn inziens zeer 

treffend verwoord. De hoofduitkomst, bijvoorbeeld de totale kosten voor distributie in Europa, 

zal vaak behoorlijk goed kloppen. Zeker als veel aandacht aan de dimensies van de onderliggende 

gegevens is besteed. Het is echter zaak om veel nauwkeuriger en dieper naar detailuitkomsten te 

kijken. Dat betekent in het voorbeeld van distributie dat we in detail naar handlingkosten, 

voorraadkosten en transportkosten moeten kijken. In het Europese voorbeeld zullen we dat ook 

per land moeten doen, of per distributiekanaal. Pas als we er door middel van verschillende 

dwarsdoorsneden in detail naar gekeken hebben kunnen we een zeker vertrouwen in het model 

ontwikkelen. Uiteraard hoeven we niet (veel) dieper te kijken dan het detailniveau van de vraag 

van de opdrachtgever. 

 

Tijdens dit proces kan het zijn dat detailuitkomsten (totaal) niet overeenkomen met de 

werkelijkheid. Deze dienen dan stuk voor stuk uitgezocht te worden. Het kan zijn dat in de 

werkelijkheid effecten bestaan die we in het model niet mee willen nemen: dan dienen we 

daarvoor te corrigeren. In andere gevallen zullen we de modellering aan moeten passen of de 

gegevens nogmaals navragen en verifiëren. Uiteindelijk zullen we moeten beslissen of dit model 

nu de werkelijkheid voldoende nauwkeurig beschrijft zodat de vragen van onze opdrachtgever 

ermee beantwoord kunnen worden. Mijn hooggeleerde collega Dick den Hertog [9] heeft er in 

zijn oratie op gewezen dat dit geen bewijsbaar proces is. We zullen dit dus op gevoel en ervaring 

moeten doen.  

 

Scenario-analyse 

Na validatie volgt bij de meer strategische projecten de zogenaamde scenario-analyse. Hierbij 

worden vaak grote aantallen scenario’s voor klanten doorgerekend en/of geoptimaliseerd. Ook de 
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scenario-analyse zelf kan nog aanleiding geven tot wijzigingen aangezien de richting waarin de 

oplossingen zich bewegen verklaarbaar moet zijn. Een aardig dilemma dat zich hier kan 

voordoen, is dat nieuwe scenario’s behoorlijk verrassende effecten kunnen bevatten, die op zich 

juist zijn maar bijna per definitie niet worden geaccepteerd door de opdrachtgever. Hier kunnen 

de bovengenoemde dwarsdoorsneden uitkomst bieden. Het vergt echter de nodige tijd, 

rekeninspanning en overtuigingskracht. 

 

Inmiddels krijgen ook Odysseus en de zijnen de haven in zicht. 

 

{plaatje 9} 

Implementatie bij de opdrachtgever 

Na vele weken varen, goed opletten en roeien zien Odysseus en zijn mannen op een dag eindelijk 

hun geliefde Ithaka. Odysseus realiseert zich goed dat er in twintig jaar veel veranderd kan zijn 

in zijn koninkrijk. Hij is voorzichtig en gaat op een afgelegen punt aan wal. Via de schaapsherder 

Eumaios ontmoet hij zijn zoon Telemachos. Wat een weerzien na twintig jaar! Telemachos 

informeert hem over de situatie aan het hof waar vele vrijers dingen naar de hand van 

Penelopeia. Penelopeia heeft de vrijers aardig van zich af weten te houden door het weven van 

een doodskleed voor haar man, waarbij ze ’s nachts telkens weer uithaalt wat ze overdag 

geweven heeft. Om een lang verhaal kort te maken: na een heldhaftige strijd in zijn eigen kasteel 

weet Odysseus de vrijers te verjagen. Nadat de rust is wedergekeerd in het kasteel vindt Odysseus 

zijn geliefde in de torenkamer bij het weefgetouw. Odysseus en Penelopeia vallen ontroerd in 

elkaars armen. 

 

Ook de thuiskomst van een operations researcher is niet gevaarloos. Het werk is klaar: het model 

werkt en geeft fantastische oplossingen in onze ogen. De opdrachtgever zal deze echter moeten 

accepteren. Maar rond onze opdrachtgever bevinden zich meerdere vrijers die vanuit hun 

organisatorische positie of heilige huisjes geen belang hebben bij de invoering van deze 

oplossingen. In het verhaal verjaagt Odysseus de vrijers. Als wiskundigen zijn we vaak te 

bescheiden over onze uiteindelijke bijdrage en zouden we meer onze werkelijke bijdrage naar 

voren mogen brengen. 

 



 24 

Implementatie 

De implementatie bij strategisch/tactische oplossingen betekent vaak veranderingen in de fysieke 

organisatie of de werkwijze binnen een organisatie. Veelal komen hier de organisatieadviseurs in 

beeld. De implementatie van meer operationele oplossingen betekent het invoeren van systemen 

die veelal door planners gebruikt worden. Hier volgt ook een inleer- en ondersteuningstraject dat 

wel door ons dient te geschieden. Veel van wat ik hiervoor gezegd heb geldt ook tijdens de 

implementatie.  

 

Dames en heren, onze reis is (voor vandaag) ten einde. 

Een odyssee is een langdurige en moeitevolle zwerftocht maar, mits goed doorstaan.... zeer de 

moeite waard voor de opdrachtgever en bijzonder boeiend voor de praktisch georiënteerde 

besliskundige. 

 

 

Invulling leerstoel 

Het zal u niet verbazen dat ik geheel in de lijn met mijn voorgaande betoog enkele ideeën heb 

over de invulling van mijn leerstoel. Deze wil ik u niet onthouden. 

 

We kunnen ons afvragen of we in deze rede alle aspecten/gevaren die ons bij de uitoefening van 

ons vak in de praktijk kunnen bedreigen hebben besproken. Het antwoord is duidelijk nee. Het is 

een bloemlezing van ervaringen uit veertien jaar praktijk. Het is dus net zo min compleet als het 

verhaal dat ik u over Odysseus heb verteld. Anderen zullen zeker vele ervaringen kunnen 

toevoegen aan mijn compilatie. Ik hoop hier ook met een aantal collega’s aan toe te komen en 

onze gezamenlijke ervaringen te verwerken in boekvorm. Het zullen, hoop ik, geen 24 boeken 

met 11.000 verzen worden!  

 

{plaatje 10} 

Beste vakgenoten, voor mijn gevoel sta ik midden in het vierkant operations research, 

informatietechnologie, (veelal logistieke) toepassing – en mensgerichtheid. Velen van u zijn op 

deelgebieden zeer deskundig. Die deskundigheid is van groot belang om goede resultaten te 

boeken. Daarnaast is het bij OR-projecten van belang om de verschillende expertises te 



 25 

integreren. Samenwerking is van groot belang om het vak zowel theoretisch als praktisch verder 

te brengen. Ik hoop nog veel met u samen te werken en nog veel van u te leren. 

 

Onderzoek 

In mijn leerstoel wil ik binnen het bovengenoemde vierkant onderzoek doen naar toepassingen 

van operations research. Dat is dan ook de officiële naam van de leerstoel. Ik denk aan de 

volgende thema’s. 

 

Ten eerste, welke factoren dragen bij aan succes of falen van operations research in de praktijk? 

Ik wil dit onderzoeken langs het hele proces van acquisitie tot en met implementatie bij de 

opdrachtgever door met onze groep specifieke innovatieve projecten uit te voeren. Van deze 

factoren heb ik er vele genoemd maar er zijn zoals gezegd nog vele factoren toe te voegen.  

Ten tweede wil ik graag verder onderzoeken hoe modelleertalen een rol kunnen spelen bij de 

succesvolle toepassingen van besliskunde. Ook ben ik zeer geïnteresseerd in de toepassingen van 

intelligent agent-technologie die mogelijk gemaakt worden door de meest geavanceerde van deze 

talen. Ten derde wil ik graag onderzoek doen op het gebied van algoritmic engineering waar de 

combinatie van wiskunde en informatica centraal staat. Ons onderzoek naar een zeer snelle Set 

Partitioning solver is hiervan een voorbeeld. 

 

Onderwijs 

Mijn kennis en vooral ervaring wil ik graag overdragen aan studenten en promovendi. Andere 

vormen zijn een uitbreiding van het succesvolle college “cases in operations research” van mijn 

hooggeleerde collega Marc Salomon. Tevens wil ik de ervaringen en mogelijkheden van ons 

vakgebied uitdragen in het al genoemde boekwerk en bij ons gerenommeerde post-academische 

onderwijsinstituut TIAS. 

 

Geachte rector, wellicht vraagt u zich af of ik hier in Tilburg nu op Ithaka ben aangekomen. Mijn 

Ithaka bestaat uit het werken op het grensvlak van wetenschap en praktijk, in een mooie mix van 

onderzoek, projecten, management en acquisitie. Ithaka was in zicht, net als bij Odysseus toen hij 

van Aiolos afkwam, maar onlangs is de zak met winden geopend. Een ondernemer moet 

zeggenschap en vrijheid hebben om zijn groeidoelstellingen te realiseren, zoals een kapitein 
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zeggenschap en vrijheid moet hebben om het schip op koers te kunnen houden. Ook in dat 

opzicht is Odysseus mijn voorbeeld. 

 

 

Dankwoord 

Mijnheer de rector, dames en heren, 

Graag wil ik aan aan het eind van mijn rede een aantal mensen bedanken.  

 

Op de eerste plaats wil ik de Stichting E.I.T. Informatica Onderwijs te Eindhoven, en met name 

de heren Vrins en Langerwerf die als dagelijks bestuur optreden, bedanken voor de financiële 

ondersteuning van mijn leerstoel.  

 

Het College van Bestuur en de rector van deze universiteit Frank van der Duyn-Schouten, 

toevallig ook vakgenoot, wil ik danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat je het 

waardeert dat je 36 van de 45 minuten gratis gekregen hebt van CentER AR in het licht van mijn 

20% aanstelling. 

 

Hooggeleerde den Hertog, beste Dick, 

Jou wil ik bedanken voor het feit dat je me op de positie bij CentER Applied research hebt 

gewezen. Anders had ik hier niet gestaan. Ik geniet van het gezamenlijk uitbouwen van de 

toegepaste besliskunde aan deze universiteit maar nog meer van het uitwisselen van ervaringen 

op onze levenstochten.  

 

Hooggeleerde Kapteijn, beste Arie, 

Ik wil jou bedanken voor het vertrouwen dat je in me hebt gesteld en de ongelooflijke 

voortvarendheid waarmee je mij naar CentER Applied research hebt gehaald. 

 

 

 

CentER Applied Research collega’s, 
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Jullie wil ik bedanken voor de leuke en positieve sfeer binnen ons instituut. Zonder jullie zou ik 

heel wat minder graag naar mijn werk gaan. 

 

OR-sectie collega’s, 

We zijn, als ploeg, erg jong en ondanks dat ben ik al erg tevreden over de samenwerking en wat 

we al bereikt hebben. Ruud, Cindy en Harold hartelijk dank. Mijn huidige promovendi, Ieke, 

Maaike, Frans en Johannes wil ik bedanken voor het plezier en vertrouwen dat ik heb in het 

onderzoek doen met jullie.  

 

KUB-OR collega’s, 

Dank voor jullie ondersteuning en meedenken, zeker tijdens mijn beginperiode. Ik hoop en 

verwacht dat we nog veel leuke projecten samen kunnen uitvoeren. 

 

CQM-collega’s, 

Jullie wil ik bedanken voor de elf leerzame jaren dat ik bij jullie heb kunnen werken in een 

plezierige omgeving. Zonder deze ervaring zou ik mijn leerstoel niet kunnen vervullen. 

 

Hooggeleerde Bisschop, beste Jan, 

Ik wil jou danken voor onze bijzondere band. Vanaf het moment dat je mijn afstudeerbegeleider 

was bij Shell hebben we zowel privé als zakelijk contact gehouden. Ik heb bijzonder veel van je 

geleerd en ik durf te stellen dat jij me een groot gedeelte van de liefde voor modelbouw hebt 

bijgebracht.  

 

Weledelgestrenge Striekwold, beste Martin, 

Jou wil ik danken, als dagelijks afstudeer- en promotiebegeleider, voor het stimuleren van mijn 

liefde voor het toepassen van kwantitatieve methoden in de praktijk. Ook van je didactische 

kwaliteiten heb ik veel geleerd. 

 

Hooggeleerde Aarts, beste Emile, 

Dank voor jouw waardevolle en scherpe adviezen tijdens mijn CQM-periode en kritische vragen 

bij mijn ideevorming over deze oratie. 
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En dan nu buiten het vakgebied. 

 

Ralph Bakker, 

Ik ben je zeer dankbaar voor jouw begeleiding en aandacht voor mijn stappen op het pad van 

yoga, beauty & delight. Je trainingen Psychologie van Prestatie, TopCoach en Psychologie van 

ZIJN zijn werkelijk zeer bijzonder en, gelukkig, niet met onze mind te bevatten. Ik hoop nog veel 

van je te leren op mijn persoonlijke odyssee. 

 

Ma, 

Dank voor de rustige en vertrouwde omgeving waarin ik heb kunnen opgroeien en de nooit 

aflatende zorg die je voor iedereen in ons gezin hebt gehad. 

 

Dorine, 

Tsja, daar zijn woorden te beperkt voor: alleen het hart kan dat begrijpen. Het is fantastisch om 

samen met jou de Odysseus-achtige tocht die ‘leven’ heet te mogen maken en samen alles te 

kunnen delen. Dank voor je liefdevolle ondersteuning van mij en van onze vier kinderen. 

 

 

Ik heb gezegd. 
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