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Hoofdstuk 1: Basisconcepten van Operations Management
3. Operations Management (OM)
1. OM: Transformatieproces
2. OM vs. Productiemanagement
 OM
 Overkoepelend begrip dat (behalve voor industriële bedrijven) ook wordt gebruik voor
dienstensector
 Productiebedrijven delen OM meestal op in…beheerd door gelijknamige afdelingen
1) Aankoop
2) Productie
X
3) Logistiek
 Productiemanagement
 Focus van deze cursus
 Naargelang sector spreekt men productie (bij chemische ON) of manufacturing (bij andere ON)
-> wij mogen door elkaar gebruiken
 Definities in > landen/culturen/bedrijven
 NL: SCM = logistiek
 BE/US: logistiek = transport en distributie (deliver part) -> SCM is breder dan logistiek enkel
 Cursus: gebruik van Engelstalige woordenschat en definities (zie APICS)
4. Producten vs. Diensten
 Naargelang de output een product of dienst is maakt men onderscheid tussen industrie –en
dienstensectoren  mogelijke indelingen:
 NACE-BEL = Belgische nomenclatuur economische activiteiten in Europese Gemeenschap
 maken onderscheid van industrieën in categorieën
 Branche-indeling volgens Nederlandse kamer van koophandel
Industriesectoren
Landbouw en visserij
Voeding/chemie/farmacie
Staal/Papier/Textiel/Hout
Bouwmaterialen en glas
Elektrische & HighTech apparaten
Bouwnijverheid (constructie)
Machines/Transportmiddelen
Groothandel
Detailhandel (food, non-food, auto)1

Dienstensectoren
Banken & Verzekeringen
Advies (jur., ingenieur, econ., reclame)
Horeca
Facilitaire diensten (schoonmaak, verhuur)
Vervoer, post en communicatie
Gezondheid en welzijn
Persoonlijke diensten (cultuur, kapper)
Overheid/Onderwijs/Nutsbedrijven
= starten niet van ruwe materialen om producten
te maken, maar stel vb. vlucht -> toch vliegtuig
nodig?
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Leveren aan eindconsument
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 Onderscheid tussen producten (goods) en diensten (services) = subtiel
GOODS (focus cursus)
 Pure goods: producten zonder diensten eraan verbonden
vb. Fast Moving Consumer Goods (consumenten goederen in grote volume’s verkocht, spaghetti,
suiker,…) = Aldi, Colruyt = snel verkocht & verbruikt
 Core goods: producten met dienstverlening (onderhoud, garantie, upgrade) -> al iets meer
interactie met klant dan pure
vb. auto met garantie inbegrepen, software, computer, machine (software downloaden = op VR
leggen)
1. Tastbaar
2. Onpersoonlijk (less interaction with customers) -> producent ziet klant niet
3. Vaak homogeen, ondanks grote variëteit -> enkel ≠ mogelijk door merk, uiterlijk
4. Kan op voorraad gelegd worden, zelfs als bederfbaar
SERVICES
 Core services: dienst met ‘product’ aan verbonden (infrastructuur)
vb. hotel, vlucht, hospitaal (vliegtuig, gebouwen nodig)
 Pure services: diens zonder ‘product’ aan verbonden
vb. advies (consultancy), onderwijs
1. Ontastbaar
2. Persoonlijk (interaction with customer required)
3. Inherent heterogeen (dikwijls op maat maken)
4. Bederfbaar, tijdsafhankelijk (niet op voorraad)
5. Defined and evaluated as package of features
5. Operations Research (operationeel onderzoek, besliskunde, management science)
 Wat?
 Richt zich op toepassing van wiskundige technieken en modellen om processen binnen
organisaties te verbeteren/optimaliseren
 Bekende technieken: lineaire programmering, (mixed) integer programming, dynamisch
programmeren, stochastisch programmeren, speltheorie, heuristieken,…
 onderzoeksdomein departement Engineering Management
 Vb. Hoeveel moeten we in VR hebben van spaghetti? Optimale volgorde lopende band?
 Ontstaan: tijdens WOII werd in Engeland en VS onderzoek gedaan naar optimaal uitvoeren militaire
operaties -> ontstaan vakgebied
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OEFENING: Geef voorbeelden van Source-Make-Deliver processen bij

6. Operations management: bedrijfsprocessen
1. OM: management systeem
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 OM is idealiter een closed-loop2 management system
 Bewaakt link tussen strategie en uitvoering a.d.h.v. monitor-systeem en feedback-loop
 Taken OM
 “Definiëren van strategie”  OM is NIET definiëren zelf, wel vertalen naar onderliggende SC of
Operationele Strategie
 Bedrijfsprocessen:
1. Design
2. Planning
3. Execute & Control
1. Design van het productiesysteem
Design = Translate strategy + Optimise & Adapt
Strategie vertalen in design = Hoe ga ik het doen? Vertalen in uitvoerbare zaken vb. eigen voertuigen
 Productontwikkeling
 Voldoen aan noden van klant/markt
 Rekening houden met produceerbaarheid (gaat het wel?), beschikbaarheid van materialen,
kwaliteitseisen en kosten/prijs verhouding
 Hoe ga ik het maken?
 Productiefaciliteiten en –processen (technische inrichting)
 Lay-out van productievloer/plant zo efficiënt mogelijk
 Definiëren van fabricageprocessen
 Bepalen van benodigde capaciteit van equipment (Sizing)
 Hoe in fabricageproces gieten?
 Procestechnologie
 Keuze van techniek, automatisatie of manueel?
 Integratie van informatie –en machinetechnologie
 Job design
 Efficiëntie van arbeidstaak & tools, benodigde skills
 Competentie vd arbeiders
2. Planning resources en goederenstroom
Plan operations
Hoe plannen?
 Lange termijn (strategisch)
 Horizon: 5 tot 10 jaar
 SC partners, wereldwijde investeringen, nieuwe technologieën/markten
 Middellange termijn (tactisch)
 Horizon: 3m tot 2 jaar
2

↔ open-loop: geen feedback
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 Optimale oplossing geeft volgende belasting:

 Opmerkingen





Hier is manueel oplossen mogelijk want maar één bindende constraint nl. zagerij
Berekening van optimale productmix is oplosbaar via Lineaire Programmering
Nota: 100% belasting (cf. zagerij) is enkel toelaatbaar voor deterministisch systeem (mag eigenlijk
niet, maar in oefeningen maken we uitzondering)

4. TOC: Drum – Buffer – Rope (DBR)
 Voorbeeld NMBS






Bij het maken van planning bij NMBS: vertrekkent vanuit Brussel (= knelpunt)
VB: wanneer trein zal vertrekken in Oostende richting Brussel is afhankelijk van wanneer trein in
Brussel dient aan te komen (dat is wat bepaald wordt en vertrekuur in Oostende hangt daar
vanaf) (= rope)
Opmerking: veiligheidstijd = buffer

1. Definities
 Drum: het knelpunt prioritair plannen en het ritme laten aangeven




Het “hoofdproductieplan” is dus de planning van het knelpunt
Bepaald in het MPS-plan!!

 Rope: de maximale tijd tussen de drum en het begin of het einde van het proces



Bepaalt de timing van werkorderuitgiften (vgl. MRP-leadtime) (vb: stel bijv. dat rope = 1 uur, dan
start je met werk vb. om 14u als het om 15u moet klaarliggen voor volgende stap)
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Ook vrijgeven van materiaal en componenten volgt het drumritme
Er zijn 3 types “ropes”
 Constraint rope = tijd tussen start van het proces tot bottleneck (drum)
 Shipping rope = tijd na bottleneck (drum) tem verlading/verscheping
 Assembly rope = tijd tussen start van de zijtakken nodig voor finalisering van proces en start
van assemblage (cf. infra)

 Buffer: er is steeds een minimum voorraad nodig om knelpunt te beschermen

 Processtructuur van een product (essentiële

tekening!)
 Operaties met machinetype M, G, C, R, B,
W en operatietijd per eenheid product
 Opeenvolging van operaties: lineair,
convergent63 en divergent64
 Voorraadbuffers
 Shipping rope: verbinding leveringstijdstip
en einde knelpuntoperatie
 Assembly rope: verbinding start en begin
assemblageoperatie
 Constraint rope: verbinding start en begin
bottleneckoperatie
(bolletjes = ruwe materialen, grondstoffen)
2. Gevalstudie DBR: opgave
 De processtructuur van product A, B, C en D met (machinetype, operatietijd)

M3: machine M, 3
minuten

63

Convergent: je hebt enerzijds gesneden hout van de zagerij en anderzijds gelast metaal van een andere
afdeling en deze komen dan samen
64
Divergent: je hebt 1 stuk hout en je maakt daar 2 stukken van die allebei in een ander proces worden
gebruikt
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1. Welke machine is de bottleneck, en moet optimaal gepland worden?
 Oplossingsmethode



Bereken voor een bepaalde periode de bezettingsgraad van elke machine aan de hand van:
a) De beschikbare machinetijd
b) Vraag voor elk product en de productietijden
c) De omsteltijden per productielot



Neem voor de periode deze waarvoor de vraag en/of de beschikbaarheid gespecifieerd is, hier
dus één week.



Nota: belasting (%load) boven 90% wordt beschouwd als een bottleneck!

 Machinebeschikbaarheid & productietijd

a) Machinebeschikbaarheid per week:
 Alle machinetypes zijn 2.400 min beschikbaar (5 dagen van 8u)
 Er is maar 1 machine M  beschikbaarheid: 2400 min
 Voor C en W zijn er telkens 2 machines  beschikbaarheid: 4800 min
b) Productietijd per week
 M: 250 A’s aan 3 min en 130 C’s aan 3 min  750 + 390 min = 1.140 min
 belasting M puur productie is 1.140 / 2400 min = 47,5 %
 Volledige tabel:

 Omsteltijd

c) De omstelheid per week hangt af van het productieloten
 Stel 1 productielot A en C voor de volledige weekvraag: A (250) en C (130)
 Per week geldt dan (zie processtructuur):
 Over G gaat 1 lot A en 1 lot C  2 omstellingen van 10 min
 Over M idem  2 omstellingen van 30 min
 Over B: 1 lot A, 1 lot B en 1 lot C  3 omstellingen van 40 min = 120 min
 Over C: 2 loten A, 1 B, 1 C, 1D  5 omstellingen van 80 min = 400 min
 Over W: 4 loten  4 x 60 min = 240 min
 Nota voor W en C: ook indien meerdere machines, telt men per machinetype en maakt nog
geen geoptimaliseerde schedule!
 Indien we omsteltijd per week invullen voor 1 lot A en 1 lot C geeft dat extra bezetting op alle

machines behalve (toevallig) op R
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 Conclusie bij berekenen totale load:




Machine R = bottleneck
Machine C is het moest gevoelig voor omstellingen

3. DBR: overlapping en spreading
 Met grote lotsizes zijn de productieruns lang, en zijn er weinig omstellingen

 Het eindproduct is echter erg laat klaar en er gaat veel capaciteit verloren aan wachttijden
 Met kleine lotsize, en dus korte runs, zijn er veel omstellingen, maar het eindproduct is veel sneller

voorradig (zie ook Heijunka)

 Overlapping = niet wachten met volgende operatie tot het einde van vorige
 Spreading = de lange runs is lotgroottes hakken en gespreid produceren
 De keuze van lotsize is dus belangrijk! (rode lijn geeft aan wanneer er product beschikbaar is -> veel

vroeger bij 2de tekening)
 Capaciteitsverlies indien per week bij grote lotgroottes: 1 x 250 C, 1 x 130 C
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 Veel onbenutte capaciteit, dus beter kleinere lotsizes!
4. DBR: ordergrootte
 Voor de bepaling van de ordergrootte kijkt men naar de nog beschikbare tijd voor omstellingen (op

de meest geïmpacteerde) machine C en de omsteltijd zelf
 Men onderzoekt wat het geeft om de weekvraag op te delen in meerdere loten





Vb: van 1 naar 2 is lot in 2 delen knippen
Omsteltijd % = omsteltijd / 4800
Pure productietijd (= bezetting %) blijft hetzelfde (is niet afhankelijk van het knippen van de loten
in verschillende delen)

 Bij deze oefening besluiten we dat de weekvraag van A en B opdelen in 5 loten het beste is: meer

loten genereert een bottleneck, minder geeft minder flexibilteit
(op het examen dien je te beargumenteren hoe je redeneert  als je bijv. 97,91% en dus 6 loten
verkiest dan moet je zeggen dat je toch kan garanderen dat dit geen overbelasting geeft)
 DBR: schedule van machine R met 5 loten per product



5 loten per product betekent:
 A: 250/5 = 50 stuks per lot, en C: 130/5 = 26 stuks per lot



Productieplan op bottleneck R met 5 loten per product
 A: 50 stuks per lot, aan 7 min per stuk  350 min per lot
 C: 26 stuks per lot, aan 5 min per stuk  130 min per lot
 Op R zijn er geen omstellingen
 Resulterend plan, waarbij we met A beginnen omdat er 50 stuks in de buffer voor R liggen
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5. DBR: duurtijd ropes
 Schatting (kan niet altijd exact






analytisch bepaald worden)
Moet voldoende zijn om bottleneck
niet te laten stilvallen
Kan verschillende zijn per producttype
Geen vaste waarde
Bepalend voor de leadtime
Vb. constraint rope  zie hiernaast
 130 = 1 lot over machine C duurt
130 minuten
 4,5 tussen vierkantje en knelpunt > je start 4,5h voor je over
knelpunt gaat (je mag hier een
kleine buffer opnemen)
1. Constraint rope
 Geeft aan wanneer uw materiaal moet klaarstaan
 Lengte van de constraint rope hangt af van
o Productietijd van 1 lot voor alle tussenliggende productiestappen
o Eventuele wachttijden (non-instant availability) voor machines
o Veiligheidsmarge (onzekerheid)
 Geeft aanleiding tot een buffer voor de bottleneck
o Indien de wachttijd kleiner is dan verwacht en/of geen onzekerheid, dan bereiken de
onderdelen het knelpunt vroeger  in voorraadbuffer
 Deze voorraadbuffer beschermt het knelpunt en bijgevolg ook de output!
2. Assemblage rope
 Idem  beschermt het assemblage punt
3. Shipping rope
 Idem  die geeft aan wanneer de producten klaar zijn, en getransporteerd moeten worden
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Hoofdstuk 9: SC planning raamwerk
 Over dit geheel moet je iets zinnig kunnen zeggen op het examen
1. SC Planning: raamwerk en processen

 SC planning wordt opgedeeld in planningsdomeinen die elk instaan voor (delen van) SC processen op

een specifiek operationeel niveau (= het uitvoeren van de planning)
 Level (= niveau) vs. SC proces (= de processen: aankoop, producten maken en bij de klant brengen)

1. SC planning: managementniveau
 STRATEGISCH





Beslissingen voor volgende 5 à 10 jaar
Investeringen, acquisities, markten, productgamma, technologie, R&D, strategische partners
Top management, Raad van Bestuur

 TACTISCH






Beslissingen voor de volgende 3 à 18 maanden
Financiële budget, targets voor productie, verkoop en voorraadbeheer, marketingacties,
afspraken met HR, vakbonden (shiftpatronen, aanwervingen), leveranciers & subcontractors
CEO, COO, CFO, SC management, SC planner, demand forecasters, sales experts
Werken binnen de strategische beslissingen van strategisch niveau
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 OPERATIONEEL






Beslissingen voor de volgende dagen en weken
Aansturing productie & transport, uitsturen aankooporders, order promising
Productieplanners, aankoopmanagers, transportplanners, hiërarchische verantwoordelijkheden
Werken binnen de tactische besluitvorming

 De verschillende planningsniveaus (strat., tac. en operat.) verschillen in:






Tijdsframe: horizon + granulariteit65 (jaren, maanden, weken, dagen, minuten)
Betrokkenheid van top, midden of lager management
Impact op de bedrijfsperformantie en financiële resultaten
Niveau van detail / aggregatie productiespecificaties, capaciteit en resources (vb: tactisch is meer
geaggregeerd dan operationeel: productiefamilie ipv individueel product)



Frequentie van revisie66 (on-line  what-if scenario’s)

2. SC planning: strategisch
 Strategische planningsdomein




Beslissingen voor de volgende 5 à 10 jaar
Top management, Raad van Bestuur

 Market – Product portfolio management







Welke producten moeten geproduceerd worden?
Welke technologieën moeten ingevoerd worden?
Welke markten wil het bedrijf aanspreken?
Hoe kunnen “assets” ingezet worden voor een optimale ROI?
Welke customer service levels worden beoogd?

 Supply Chain Network design





Hoe het gebruik van resources optimaliseren over het bestaande netwerk van suppliers, klanten,
productielocaties en DC’s?
What-if-analyses uitvoeren om de impact te testen op de winst en klantenservice bij het openen,
sluiten of verhuizen van bestaande faciliteiten?
Optimale balans vinden tussen meer voorraad op specifieke locaties of hogere transportkosten?

 SC partner selection / management





65
66

Welke akkoorden sluiten met Supply Chain Partners die uw visie delen?
Hoe worden service levels, capaciteiten en kosten gedeeld onder partners?
Welke outsourcing partners vinden voor non-core business?

= de mate van detail (jaar = minder detail dan dag)
= controleren en eventueel bijsturen
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3. SC planning: tactisch
 Tactische planningsdomein




Beslissingen voor de volgende 3 à 18 maanden
SC management, SC planners, demand forecasters

 Demand management






Gebruiken van statistiek en tijdsreeksen om de sales forecast
te berekenen obv verkoophistoriek
Sales forecast bijsturen via marktonderzoek en interne
expertise
Sales forecast is onbeperkt (unconstrained)  het omvat wat klanten willen en niet wat kan
geproduceerd worden
Bovenop de sales forecast, kan men vraag creëren via promoties, zeker in periodes wanneer de
vraag kleiner is dan de maximum productie

 Sales and operation planning





Converteert de demand forecast in een doenbaar (feasible) operationeel plan dat geldt als
richtlijn voor zowel verkoop (sales) als productie en aankoop (operations)
Overkoepeld verschillende business units / sites / productfamilies
Werkt op een geaggregeerd niveau

 Inventory planning




Bepaalt de optimale voorraadniveaus (hoeveel?) en locaties (waar?) van eindproducten nodig
om de gewenste klantenservice (= veiligheidsvoorraad op elke locatie) te kunnen behalen
Werkt zowel op geaggregeerd productniveau als op eindproduct

 Multi-site production allocation & distribution policies








Overkoepelt meerdere (alle) manufacturing- en distributiesites,
en wijst productvolumes toe (vb: Callebaut: witte, bruine,
donkere chocolade waar maken?)
Werkt meestal op productfamilie, of op halfproduct
Vergelijkt sales forecast met de werkelijke vraag (orders) en
maakt een multi-plant “constrained” productieplan gebaseerd op
geaggregeerde resource capaciteiten en de beschikbaarheid van kritisch materialen
Optimaliseert het gebruik van manufacturing, distributie en transport resources

 Supplier management (sourcing)





Analyseren van de vereisten van aan te kopen materialen: specificaties, voorkeurleverancier,
levertermijnen, flexibiliteit etc.
Uitsturen en evalueren van de aankoopvorstellen, onderzoeken en/of interviewen van mogelijke
suppliers
Toewijzen van contracten aan leveranciers

 Aankoopplanning (purchase planning)



Coördinatie van alle activiteiten i.v.m. aankoop, van aankoopintentie tot levering
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4. SC planning: tactisch / operationeel
 Distribution Planning (DRP)





Genereert een feasible plan voor de distributie van eindproducten naar de ophaalpunten voor de
klanten
Maakt zowel gebruik van transportkosten en materiaalbeperkingen als van de forecast en
actuele vraaggegevens
Ondersteund Vendor Managed Inventory (klantzijde) (= systeem waarbij bijv. P&G kan nagaan of
bepaald product bij bijv. Delhaize moet geleverd worden -> VR bevindt zich bij de klantzijde)

 Productieplanning



Master Production Planning (MPS)
 Werkt op het eindproduct
 Maakt het constrained master plan voor 1 bepaalde plant gebaseerd op de forecast,
ordertoewijzing, materiaalbeschikbaarheid, productie & manpower capaciteit
 Neemt de Bill of Material van kritische materialen in rekening
 Het niveau van detail hangt af van de gewenste (her)planningstijd



Material Requirement Planning (MRP)
 Werkt op alle componenten van eindproducten via BoM
 Neemt lotsize, routings en leadtime in rekening
 Neemt beschikbare voorraden in rekening en verwachte leveringen



Zie slide 12 (tekeningetje)

5. SC planning: operationeel
 Operationele planningsdomeinen




Beslissingen voor de volgende uren, dagen, weken
Productieplanners, aankoopmanagers, transportplanners,
customer service

 Production / Manufacturing Scheduling






Optimaliseert de volgorde en routing (machinetoewijzing) van de
productieorders op de werkvloer
Houdt rekening met gedetailleerde productkenmerken,
benodigde skills, resources, machinemogelijkheden en materiaalstromen
Houdt rekening met voorraden en gestarte productieorders
Zie slide 15 (tekeningetje)

 Transport Planning




67

Routing: Plant transportroutes door volgordebepaling van delivery / pick-up locaties met
minimalisatie van shipping kosten adhv huidige “freight rates67”
Allocatie: Optimaliseert de outbound en inbound materiaalstroom door minimalisatie van
transportkosten en optimaal gebruik van de transportvloot
Loading: Consolideert shipments in full truckloads
= hoeveel je voor vracht betaalt
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Shipment: Bepaalt de optimale tijd, locatie en methode van de verladingen, rekening houdend
met de aan de klant beloofde datums (due dates)

 Aankoopverwerking (Procurement)



Omvat naast aankoop ook expeditie, supplier quality, traffic and logistics (T&L)

 Demand fulfillment







Order entry
Orderallocatie
Order promising
Orderopvolging
Facturatie en ondersteunende diensten

6. SC Planning versus Execution
 Zie slide 17

7. Advanced Planning System
 Zie slide 18

8. SC Planning: solvers
 SC planning wordt opgedeeld in planningsdomein die elk instaan voor (delen van) SC processen op

een specifiek operationeel niveau
 Zie slide 19

9. Cursus productiemanagement
 Zie slide 20
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