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Voorwoord 

Dit boek gaat over informatiesystemen voor produktiebeheersing. Het centrale 
uitgangspunt hierbij is, dat de bruikbaarheid van informatiesystemen alleen kan 
worden beoordeeld vanuit de eigenschappen van een specifieke situatie. Door te 
demonstreren welke variëteit aan produktiesituaties optreedt, wordt de bruik
baarheid van de zogenaamde 'standaardprogrammatuur' op een genuanceerde 
manier gerelativeerd. Tevens wordt gedemonstreerd, dat los van situatie-afhan
kelijke eigenschappen, de informatiebehoeften soms dermate uitvoerig zijn, dat 
ook dan standaardprogrammatuur slechts een fraktionele oplossing biedt. 

Het boek legt verslag van een onderzoek dat door de auteur in de afgelopen vier 
jaar is uitgevoerd aan de Afdeling der Bedrijfskunde van de Technische Hoge
school Eindhoven. In het bijzonder is dit onderzoek uitgevoerd bij de vakgroep 
Bestuurlijke Informatie Systemen en Automatisering van deze afdeling. Of
schoon binnen de afdeling Bedrijfskunde reeds een brede kennis en ervaring 
aanwezig was op het gebied van informatiesystemen voor produktiebeheersing, 
had tot op heden geen expliciete onderzoeksopdracht van deze omvang plaats
gevonden, die uitsluitend aan dit onderwerp was gewijd. Als zodanig heeft het 
uitgevoerde onderzoek in eerste instantie een inventariserend en initiërend ka
rakter gehad. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder direkte leiding van prof. dr T.M.A. 
Bemelmans en dr ir J.C. Wortmann, aan wie op de eerste plaats dank verschul
digd is. 
Op het eerste deel is in hoge mate het werk van dr ir J .W.M. Bertrand en prof. dr 
J. Wijngaard over produktiebeheersing van invloed geweest. 
Het tweede deel is geïnspireerd door de gedachten van prof. ir W.M.J. Geraerds 
op het gebied van typologieën. 
Het derde deel van dit boek is tot stand gekomen in intensieve samenwerking 
met dr ir J.C. Wortmann. 
Tot slot een woord van dank aan een groot aantal personen die zowel vanuit het 
bedrijfsleven als in de privésfeer belangstelling voor het onderzoek hebben ge
toond. De stimulans die hiervan uitging, is onmisbaar geweest bij de uitvoering 
van dit onderzoek. 

Do van Rijn 
Eindhoven, oktober 1985. 

II 
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Ten geleide 

Dit boek bestaat uit een drietal delen. Deel I heeft een introducerend karakter. 
Deel II bevat een typologische benadering waarin verschillende typen produk
tiesituaties worden gerelateerd aan verschillende systemen voor produktiebe
heersing en gegevensvoorziening. In deel III wordt een deelonderwerp van in
formatiesystemen voor produktiebeheersing nader uitgewerkt, i.c. de wijze 
waarop gegevens over produktstrukturen in informatiesystemen kunnen wor
den verwerkt. 

Deel I begint met in hoofdstuk 1 de motivering te geven van het onderzoek. 
Hierbij wordt kort uiteengezet wat de stand van zaken is op het gebied van ap
plikatiegerichte programmering. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan 
standaardprogrammatuur. 
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt uiteengezet wat de veronderstellingen en op
vattingen van de auteur zijn op het gebied van respektievelijk informatiesyste
men en produktiebeheersing. De probleemstelling die aan het onderzoek ten 
grondslag ligt, te zamen met de uitgangspunten uit de hoofdstukken 2 en 3 vor
men de motivering van de typologie van produktiesituaties die in deel II aan de 
orde komt. Dit wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. Het centrale uitgangspunt hier
bij is, dat systemen voor produktiebeheersing en gegevensvoorziening qua 
funktionele eigenschappen in eerste instantie worden bepaald door eigenschap
pen van de produktiesituatie. 

Met de typologie als uitgangspunt worden geabstraheerde beschrijvingen gege
ven van bruikbare systemen voor produktiebeheersing en gegevensvoorziening. 
In de hoofdstukken 7, 8 en 9 komen respektievelijk produktiesituaties, systemen 
voor produktiebeheersing en informatiesystemen aan de orde. Hoofdstuk 5, dat 
hieraan vooraf gaat, bevat een aantal methodologische beschouwingen over 'ty
pologie'. Op basis van deze beschouwingen wordt in hoofdstuk 6 een aantal 
bestaande typologieën onderzocht en beoordeeld. De tekortkomingen van deze 
typologieën vormen de reden waarom een nieuwe typologie wordt gepresen
teerd. 

Verschillen tussen informatiesystemen die bij de typen produktiesituaties ho
ren, komen met name tot uiting in de gegevensmodellen waar deze systemen op 
zijn gebaseerd. Eén van de belangrijkste delen van deze modellen heeft betrek
king op de opslag van gegevens over de produktstruktuur. In deel III vormen 
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deze gegevens het centrale onderwerp. In hoofdstuk JO wordt eerst een inleiding 
gegeven over dit onderwerp en worden algemene problemen behandeld die sa
menhangen met de huidige stuklijstsystemen, waarin produktstruktuurgege
vens worden opgeslagen. Betoogd wordt dat bij het opzetten van stuklijstsyste
men een database-benadering moet worden gehanteerd, vanwege het grote aan
tal disciplines dat gebruik maakt van stuklijstgegevens. In hoofdstuk II wordt 
een viertal van deze disciplines met hun specifieke zienswijzen op een produkt 
nader onderzocht. Het produkt zoals dit is ontwikkeld, is sterk bepalend voor 
de mate waarin kan worden voldaan aan de verschillende informatiebehoeften. 
In hoofdstuk 12 wordt betoogd dat 'modulariteit' in belangrijke mate van in
vloed is op de komplexiteit van zowel de beheersing als de gegevensvoorziening. 
Uitgaande van de database-benadering wordt in hoofdstuk I 3 een model be
schreven van een stuklijstensysteem dat tegemoet komt aan een aantal van de 
huidige problemen. In hoofdstuk 14 wordt een aantal specifieke stuklijstproble
men behandeld, zoals deze door bepaalde disciplines worden ervaren. Daarbij 
wordt gedemonstreerd dat oplossingen die in de literatuur of in standaardpro
grammatuur worden voorgesteld, niet het probleemoplossend vermogen heb
ben, dat doorgaans wordt gesuggereerd. Hoofdstuk I 5 besluit deel 111 met de 
conclusies van het onderzoek. 



Deel 1 

Inleiding 





I. Motivering van het onderzoek 

1.1. Probleemstelling 

De laatste jaren is binnen produktiebedrijven een verhoogde belangstelling te 
constateren voor produktiebeheersing. Eén van de belangrijkste redenen daar
voor is, dat bedrijven in toenemende mate beseffen dat het niet alleen gaat om 
efficiënt produceren van produkten, maar dat bij het produceren ook moet wor
den voldaan aan andere voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op 
onder meer de leverbetrouwbaarheid, de kwaliteit en de flexibiliteit. Aan deze 
voorwaarden kan alleen worden voldaan, indien een bedrijf aandacht besteedt 
aan het beheersen van het produktieproces. 
Dit boek is gericht op informatiesystemen voor produktiebeheersing. Informa
tiesystemen spelen een belangrijke rol bij beheersing van de produktie. Een ef
fektieve beheersing is zonder de juiste informatie immers onmogelijk. Hierbij 
gaat het om de beheersing van het voortbrengingsproces dat zich af speelt tussen 
het inkopen van benodigde materialen en het proces dat is gericht op het afleve
ren van het eindprodukt aan de klant. Hieronder worden aktiviteiten gerekend 
als het plannen van de machinebezetting, het bepalen van materiaalbehoeftes, 
het beheersen van tussenvoorraden in het produktieproces, het opstellen van 
vraagvoorspellingen, het bewaken van de voortgang, etc. Een nadere afbakening 
van het begrip 'produktiebeheersing' zal in hoofdstuk 3 worden gegeven. 
Voor veel produktiebedrijven is de volgende vraag bijzonder aktueel: 'Hoe ko
men wij aan een bruikbaar geautomatiseerd informatiesysteem voor produktie
beheersing en aan welke specificaties moet zo'n systeem voldoen?' Voor het 
invoeren van zo'n informatiesysteem kan een aantal strategieën worden ge
volgd. Hierbij kunnen twee extreme vormen worden onderscheiden, namelijk 
het selekteren en kopen van een zogenaamd standaard informatiesysteem, of het 
zelf ontwerpen en bouwen van het benodigde informatiesysteem. In de volgen
de paragraaf zal nader op deze strategieën worden ingegaan. 
In het eerste deel van deze publikatie zal een hulpmiddel worden behandeld dat 
gebruikt kan worden bij het ordenen van de eerste selektie- of ontwerpstappen. 
Dit hulpmiddel bestaat uit een typologie van produktiesituaties, waarin per type 
situatie wordt aangegeven welke vormen van produktiebeheersing en informa
tievoorziening daarbij passen. 
Bij de behandeling van informatiesystemen voor produktiebeheersing, zal het 
accent liggen op de funkties die een dergelijk systeem kan uitvoeren en op de 
gegevensstruktuur die hieraan ten grondslag ligt. Van deze twee grootheden is 



de gegevensstruktuur het belangrijkst, aangezien deze bepalend is voor de mo
gelijkheden die de funkties aan de gebruiker kunnen bieden. Het is onrealistisch 
geavanceerde funkties van het systeem te verlangen, als de benodigde gegevens 
hiervoor niet aanwezig zijn. Een systeem kan pas worden uitgebreid met nieuwe 
en meer geavanceerde funk ties, als de !!-'egevensstruktuur hiervoor toereikend is. 
Vanwege het belang van de gegevensstruktuur zal hier in het tweede deel meer 
speciek op worden ingegaan. In het bijzonder gaat het dan om het meest essen
tiële deel hiervan: de gegevens over de produktstruktuur. 

1.2. Ontwikkelingsstrategieën voor programmatuur 

In het beginstadium van het computergebruik werd toepassingsprogrammatuur 
volledig 'op maat' vervaardigd afhankelijk van de specifieke situatie waarvoor 
deze programmatuur was bedoeld. Gedurende vooral het laatste decennium is 
daarin verandering opgetreden: in toenemende mate kan worden gekozen uit 
programmatuur die door derden elders is ontwikkeld en tegen vergoeding ver
krijgbaar is, de zogenaamde 'standaardprogrammatuur'. 
Voor deze ontwikkeling is een aantal algemeen bekende oorzaken aan te geven: 

1. Vanuit het streven om de beheersing van bedrijfsprocessen te verbeteren, 
ontstond een toenemende vraag naar programmatuur. Deze toename in de 
vraag werd niet op gelijke voet gevolgd door een toenemend aanbod van in
formatie-analisten en automatiseringsspecialisten, die voor de ontwikkeling 
van dergelijke programmatuur nodig zijn. Hierdoor ontstond in veel organi
saties een steeds grotere discrepantie tussen benodigde en ontwikkelde pro
grammatuur. Deze discrepantie werd nog groter door het onderhoud van de 
toenemende hoeveelheid programmatuur. Bovendien nam de komplexiteit 
van de programmatuur toe. De consequentie hiervan was, dat het aanbrengen 
van nieuwe aanpassingen steeds moeilijker en tijdrovender werd. Het gevolg 
was het inzetten van een toenemend percentage van de beschikbare capaciteit 
ten behoeve van het 'programmatuur-onderhoud'. 

2. Door stijging van de loonkosten en door de hiervoor gesignaleerde stij
ging van de komplexiteit van de programmatuur, werden de kosten van het 
zelf ontwikkelen steeds hoger. 

3. In veel organisaties heeft het automatiseren geleid tot een wildgroei qua 
toepassingen, soms aangeduid als 'eilanden van automatisering'. Oorzaak 
van deze wildgroei was het ontwikkelen van programmatuur voor verschil
lende disciplines en groepen binnen de bedrijven, zonder dat afstemming 
hiertussen plaatsvond. 

De geschetste problemen worden nog steeds als knellend ervaren, al zijn hierop 
in de loop der tijd een aantal reakties gekomen in de vorm van nieuwe strategieën 
voor het inzetten van toepassingsprogrammatuur in organisaties. Eén van deze 
strategieën is het invoeren van standaardprogrammatuur. 



Onder 'standaardprogrammatuur' zal worden verstaan: 

Programmatuur die bruikbaar is voor het geven van ondersteuning bij het 
oplossen van problemen uit een bepaalde categorie, zonder dat hierin aan
zienlijke wijzigingen hoeven te worden aangebracht om de programma
tuur bruikbaar te maken voor een specifieke toepassingssituatie. 

Het aanschaffen van standaardprogrammatuur heeft een aantal voordelen ten 
opzichte van het geheel zelf ontwikkelen van programmatuur. Boehm [ 2] 
noemt: 

1. Spreiding van ontwikkelkosten 
Standaardprogrammatuur wordt slechts één keer ontwikkeld voor een groot 
aantal gebruikers. Daardoor kunnen de ontwikkelkosten over deze gebrui
kers worden gespreid. Steinberg [4] noemt aanvullend hierop het lage finan
ciële risico bij aanschaf van standaardprogrammatuur. 

2. Terugverdienperiode 
Standaardprogrammatuur is beschikbaar vanaf het moment dat deze door de 
leverancier is geïnstalleerd. Bij zelf ontwikkelen is veelal een lange ontwikke
lingsperiode nodig die voor:i.f gaat aan het gebruik. Door deze lange periode 
en de hoge kosten die zelf ontwikkelen met zich mee brengt, duurt het langer 
voordat de gemaakte kosten zijn terugverdiend. Schematisch is dit in fig. I. r 
weergegeven, waarbij van de realistische aanname wordt uitgegaan dat zelf 
ontwikkelen meer kost en langer duurt dan het invoeren van standaardpro
grammatuur. De baten van beide alternatieven worden gelijk verondersteld. 

cash 
flow 

Fig. 1. 1 Cash flow van standaardprogrammatuur en zelfontwikkelde programmatuur 

3. Beschikbaarheid programmeurs 
Door aanschaf van standaardprogrammatuur wordt vermeden dat een be
roep wordt gedaan op schaarse en dus dure automatiseringsspecialisten. 

4. Anticipatie op toekomstige behoeften 
Standaardprogrammatuur is veelal gebaseerd op de behoeftes van een groot 
aantal bedrijven en de daar ondervonden problemen. Deze programmatuur 



bevat vaak meer funkties dan een bedrijf in eerste instantie nodig heeft. Hier
door worden ;\anpassingen aan meer uitgebreide informatiebehoeften in de 
toekomst eenvoudiger. 

5. Verminderen risico's 
Het aanschaffen van standaardprogrammatuur betekent het in huis halen van 
een stuk techniek. Deze techniek is gebaseerd op uitgebreide ervaring en ken
nis bij de leverancier met betrekking tot specifieke toepassingsgebieden en 
met betrekking tot het ontwikkelen van programmatuur in het algemeen. Dit 
is minder riskant dan het overgaan tot zelf ontwikkelen van de benodigde 
programmatuur. 

6. Gebruikersverenigingen 
Gebruikers van meer omvangrijke en geavanceerde standaardprogramma
tuur zijn vaak georganiseerd in verenigingsverband, met als doel ervaringen 
uit te wisselen en een gemeenschappelijk standpunt te bepalen ten opzichte 
van de leverancier. 

Tot zover de argumenten van Boehm. Bij het vierde argument merken wij op dat 
dit een modulaire opzet van de programmatuur vereist. Hieraan is niet altijd 
voldaan. Daarnaast is veel programmatuur oorspronkelijk ontwikkeld voor een 
specifieke bedrijfssituatie. In de programmatuur zijn pas na verloop van tijd wij
zigingen en aanvullingen aangebracht, voor zover deze lonend zijn voor de leve
rancier. Er moeten daarom enige vraagtekens worden geplaatst bij de bewering 
dat standaardprogrammatuur altijd op een veelheid van praktijkervaringen zou 
zijn gebaseerd. Hierop zal nader worden teruggekomen bij behandeling van de 
nadelen van standaardprogrammatuur. 
Naast de door Boehm genoemde argumenten, kunnen er aanvullend nog twee 
worden gegeven: 

- Aanpasbaarheid van programmatuur 
Ofschoon de aanpasbaarheid van standaardprogrammatuur beperkt is, is de
ze vaak toch aanmerkelijk beter dan de aanpasbaarheid van programmatuur 
die door een bedrijf zelf is ontwikkeld. 
Documentatie 
Standaardprogrammatuur is in het algemeen beter gedocumenteerd dan het 
geval is bij zelf ontwikkelde programmatuur. 

Boehm noemt ook nadelen van standaardprogrammatuur, te weten: 

1. Ingebouwde aannamen over de gebruikers 
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In standaardprogrammatuur zijn tal van aannamen ingebouwd. Boehm 
noemt aannamen over soort gebruikers (opleidingsniveau, motivatieniveau, 
computerkennis etc.), aannamen over de managementbenadering binnen een 
organisatie (centraal versus decentraal, autoritair versus tolerant leiderschap, 
produkt- of service-georiënteerd etc.), aannamen over de organisatiestruk
tuur (projekt-, funktioneel of matrix-georiënteerd). 
Als deze aannamen niet in overeenstemming zijn met een specifieke organisa
tie, moet de programmatuur worden aangepast. Soms kunnen aanpassingen 



zelf worden gerealiseerd, in andere gevallen moet een beroep worden gedaan 
op de leverancier. In ieder geval kost het aanpassen tijd en geld. Dit is zeker 
het geval als men in overweging neemt, dat deze aanpassingen bij het over
gaan naar nieuwe door de leverancier verstrekte programmatuurversies, 
eveneens in deze nieuwe versies moeten worden aangebracht (tenzij deze 
aanpassingen al deel uitmaken van de nieuwe versie). Door kritische evaluatie 
van ervaringen in soortgelijke organisaties, die dezelfde standaardprogram
matuur gebruiken, kan men zich een idee vormen over de geschiktheid van 
deze programmatuur voor de eigen situatie. 

2. Vertraging in de aanschaffing 
De aanschaf van standaardprogrammatuur kan leiden tot langdurige interne 
besluitvormingsprocedures, terwijl eigen ontwikkeling in bescheiden opzet 
eerder zou worden geaccepteerd. 

3. Eigen expertise en ervaring 
Door het kopen van standaardprogrammatuur mist men de mogelijkheid om 
expertise en ervaring te verwerven met betrekking tot programmatuuront
wikkeling en het betreffende toepassingsgebied. Vaak is men hierdoor ge
noodzaakt blijvend externe expertise in te kopen. 

4. Afstemming 
Eigen ontwikkeling biedt gewoonlijk betere mogelijkheden om programma
tuur af te stemmen op specifieke wensen, dan de aanschaf van standaardpro
grammatuur. Leveranciers zijn vaak niet in staat volledig rekening te houden 
met de specifieke wensen van de klant. 

Het tweede bezwaar dat door Boehm wordt genoemd, vinden wij minder zwaar 
wegend dan hij doet voorkomen. Ervaring heeft uitgewezen dat de doorlooptijd 
bij eigen ontwikkeling vaak vele malen groter is dan bij aanschaf van standaard
programmatuur. Daarbij wijst De Vaan [6] op het bezwaar dat het bij langdurige 
processen, zoals de ontwikkeling van informatiesystemen, moeilijk is de betrok
kenen gemotiveerd te houden. Dit geldt ook voor het management dat geduren
de het ontwikkeltrajekt het projekt moet leiden. 
Het eerste bezwaar dat Boehm noemt, lijkt ons het belangrijkste. De ingebouw
de aannamen moeten immers worden beschouwd als voorwaarden waaraan een 
specifieke bedrijfssituatie moet voldoen voor een goed gebruik van de stan
daardprogrammatuur. 

Iets wat Boehm in dit verband niet noemt, is het volgende. Alle standaardpro
grammatuur is in wezen gebaseerd op aannamen omtrent de te beheersen situa
tie en de daarbij behorende beheersingsconcepten, zoals deze voorkomen in het 
bedrijf dat de programmatuur aanschaft. Dit speelt met name een rol bij stan
daardprogrammatuur voor produktiebeheersing. In dergelijke programmatuur 
wordt het nemen van bepaalde beslissingen in een bedrijfssituatie en een volgtij
delijke afhankelijkheid daar tussen verondersteld. Dit soort aannamen impli
ceert dat standaardprogrammatuur wel goed kan funktioneren in die situatie 
waarvoor de programmatuur is ontwikkeld, maar vaak niet in andere situaties. 
Zo zal programmatuur voor het ondersteunen van een inkoopbeslissing over 
series standaardonderdelen niet goed bruikbaar zijn in situaties waar in plaats 
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van deze beslissing wordt beslist over het uitbesteden van de produktie van spe
ciale onderdelen. 
Standaardprogrammatuur bevat doorgaans een aantal verschillende funkties die 
afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Op de markt verkrijgbare programma
tuur verschilt van elkaar o.a. doordat zij niet alle zijn opgebouwd uit dezelfde 
funkties in dezelfde uitvoeringsvorm. 
Zo zal een voorraadregistratiesysteem voor een klein bedrijf met één magazijn 
niet bruikbaar zijn bij het geven van een adequate beslissingsondersteuning in 
een multi-nationale onderneming met verschillende magazijnen die elkaar goe
deren toeleveren. Naast deze variëteit aan standaardprogrammatuur is er een 
variëteit aan bedrijfssituaties die niet alle dezelfde funkties nodig hebben en die 
per funktie behoefte hebben aan een specifieke uitvoeringsvariant. Uit het voor
gaande kan men afleiden dat niet elke mogelijke keuze van standaardprogram
matuur door een specifieke bedrijfssituatie even gelukkig is. 
De variëteit aan bedrijfssituaties heeft niet alleen betrekking op diverse benade
ringen voor beheersing die verschillen qua uit te voeren beslissingsfunkties, 
maar ook op faktoren als verschillen in organisatiestruktuur of verschillen in 
interfaces tussen het informatiesysteem voor produktiebeheersing en de andere 
informatiesystemen. In het bestek van deze publikatie zal het accent liggen op 
verschillen tussen mogelijke beheersingsconcepten en bijbehorende informatie
systemen. 

Een leverancier van standaardprogrammatuur heeft in principe drie mogelijkhe
den om te reageren op de grote verscheidenheid aan bedrijfssituaties: 

r. Men ontwikkelt verschillende standaardsystemen voor verschillende groe
pen bedrijfssituaties. De verschillende systemen hebben in dit geval weinig 
tot geen gemeenschappelijke funkties en dus ook nauwelijks funkties die on
derling uitwisselbaar zijn. 

2. Men ontwikkelt programmatuur met diverse uitvoeringsvarianten per 
funktie. In een specifieke toepassingssituatie wordt de programmatuur opge
bouwd, door voor de verschillende funkties elk een uitvoeringvariant te kie
zen (of de funktie als geheel weg te laten) en deze vervolgens aan elkaar te 
koppelen. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van een strikt modulaire op
bouw van de programmatuur. 

3. De programmatuur wordt aanpasbaar gemaakt, door deze te voorzien 
van parameters. Deze parameters die door funkties worden gebruikt, krijgen 
een specifieke waarde, afhankelijk van de karakteristieken van de bedrijfssi
tuatie. 

Het mag worden aangenomen, dat in het eerste geval de mogelijke toepasbaar
heid van de beschikbare programmatuur het grootst is en in het laatste geval het 
geringst. Een goede modulariteit zou een zeer brede toepasbaarheid mogelijk 
maken (zeker als de modulen elk ook nog parametrisch aanpasbaar zijn), doch is 
het moeilijkst te realiseren. 
Voor zover de bruikbaarheid van programmatuur, ondanks de door de leveran-

2.2 



cier verstrekte aanpasbaarheid, niet toereikend is, staat het bedrijf voor een keu
ze uit twee maatregelen of een kombinatie daarvan: 

1. Het bedrijf kan zelf de programmatuur gaan aanpassen door deze uit te 
breiden of delen hiervan te herschrijven. Hierdoor wordt de bruikbaarheid 
van de programmatuur voor deze specifieke situatie verhoogd. Daar staat te
genover dat hierdoor problemen ontstaan, bijv. doordat de leverancier wei
gert de gevolgen van wijzigingen voor zijn rekening te nemen, of doordat bij 
nieuwe versies van de standaardprogrammatuur deze wijzigingen opnieuw 
moeten worden aangebracht. 

i.. Het bedrijf accepteert de programmatuur zoals deze wordt aangeboden 
en besluit aanpassingen in de organisatie door te voeren. Dit kan betrekking 
hebben op o.a. het aanpassen van taakf ormuleringen, beheersingsmethodie
ken of het gebruik van informatie. Het willen aanpassen van een organisatie 
kan zelfs een argument zijn om over te gaan tot het invoeren van bepaalde 
programmatuur, bijv. als men een andere werkwijze wil invoeren die door de 
betreffende programmatuur wordt ondersteund. De programmatuur vervult 
dan als het ware de rol van katalysator bij het uitvoeren van veranderingen in 
de organisatie. 

De beperkingen met betrekking tot de bruikbaarheid van standaardprogramma
tuur zoals deze heden ten dage door leveranciers op de markt wordt gebracht, 
hebben mede geleid tot nieuwe ontwikkelingen, waarop hierna kort zal worden 
ingegaan (zie ook [6]). 
Zowel het zelf ontwikkelen als standaardprogrammatuur zoals hiervoor be
schreven, zijn meestal gebaseerd op klassieke programmering. Dit betekent dat 
overwegend gebruik wordt gemaakt van programmeertalen zoals COBOL. De 
laatste jaren zijn echter nieuwe talen ter beschikking gekomen, die zijn geba
seerd op database-technologie. Een belangrijk effekt hiervan is, dat zij door een 
verhoging van de efficiency van het programmeren de tijdsduur van het ontwik
kelingsproces van informatiesystemen drastisch terugbrengen. Hierdoor wordt 
een aantal argumenten tegen het zelf ontwikkelen afgezwakt. Daarbij komt het 
verschijnsel dat sommige leveranciers van database management systemen te
vens standaardprogrammatuur voor produktiebeheersing op de markt introdu
ceren (zie o.a. [5]). Door de onderliggende database programmatuur is deze 
standaardprogrammatuur eenvoudiger aanpasbaar dan de meer traditionele sys
temen. Dit soort ontwikkelingen zorgt er voor dat de kloof tussen het zelf ont
wikkelen en het selekteren van standaardprogrammatuur minder groot wordt, 
dan in het verleden het geval was. 

Niet geheel losstaand van het voorgaande, is het besef gegroeid dat voor veel 
toepassingen, ook voor produktie- en voorraadbeheersing, de klassieke metho
de van systeemontwikkeling niet de meest geschikte is. In de klassieke methode 
wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk volgtijdelijke ontwikkeling van het 
totale systeem. Dit betekent dat doorgaans wordt gestart met een voorstudie, 
gevolgd door een gedetailleerde analyse van de huidige situatie, waarna het te 
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bouwen systeem in detail wordt gespecificeerd. Deze specificaties worden door
gegeven aan anderen die met de bouw en implementatie zijn belast. Deze werk
wijze heeft als nadeel dat bij de bouw van meer komplexe systemen te veel tijd 
verstrijkt tussen eerste analyse en het eindprodukt. Vaak blijkt pas na implemen
tatie van het volledige systeem dat dit niet aan de verwachtingen van de gebrui
kers voldoet en moet men geheel of gedeeltelijk weer opnieuw beginnen. 
Eén van de nieuwere strategieën die aan het boven genoemde bezwaar tegemoet 
tracht te komen, is prototyping. Prototyping zal hier als een evolutionaire werk
wijze voor informatiesysteemontwikkeling worden beschouwd. 1 

Prototyping beslaat het in relatief korte cycli herhaaldelijk doorlopen van alle 
aktiviteiten die ook in de klassieke methoden voorkomen. Elke cyclus heeft be
trekking op een deel van het totale systeem, dat op deze wijze bij het doorlopen 
van de cycli stapsgewijs wordt opgebouwd. Op deze manier worden onvolko
menheden in de analyse sneller geconstateerd dan bij de klassieke methoden. 
Door confrontatie van een nieuw ontwikkeld deel van het systeem met de ge
bruikers, komen nieuwe eisen en specificaties naar voren die niet of slechts 
moeizaam door middel van een traditionele analyse achterhaald zouden zijn. 
Het prototype wordt vervolgens aangepast overeenkomstig de nieuwe specifi
caties. Het zal duidelijk zijn dat prototyping vooral een zinvolle werkwijze is, 
als deze wordt toegepast in kombinatie met de eerder genoemde nieuwe pro
grammeerhulpmiddelen. 

Voor programmatuur waarin een aantal verschillende funkties is onderscheiden, 
geldt vaak dat niet alle funkties in gelijke mate onderhevig zijn aan situatie-af
hankelijke faktoren. Zo kan in een groot aantal bedrijven gebruik gemaakt wor
den van dezelfde statistische procedures voor het voorspellen van de vraag op de 
markt (met invulling van juiste parameterwaarden). De verwerking van deze 
voorspellingen tot een hoofdproduktieplan is daarentegen vaak sterk afhanke
lijk van specifieke bedrijfskenmerken. 
Een beter inzicht met betrekking tot situatie-afhankelijke overeenkomsten en 
verschillen tussen informatiesystemen, kan in de toekomst leiden tot beter aan
pasbare programmatuur. In deze programmatuur zal een aantal funkties als 
standaard-uitvoering zijn geprogrammeerd, eventueel parametrisch aanpasbaar. 
Andere funkties moeten hier eenvoudig aan toegevoegd kunnen worden, hetzij 
als parametrisch aanpasbare module, hetzij door zo'n module zelf te program
meren. Alle funkties, ongeacht hun uitvoering, zullen gebruik maken van data
base-technologie. 

De huidige stand van zaken is, dat automatisering ter ondersteuning van pro
duktiebeheersing overwegend betrekking heeft op het gebruik van traditioneel 
geprogrammeerde standaardprogrammatuur. Daarom zal in de volgende para
graaf nader op de selektie van dergelijke programmatuur worden ingegaan. 

!. De lezer zij er voor gewaarschuwd, dat in de literatuur een aantal verschillende definities 
van 'prototyping' wordt gehanteerd. 



1+ De selektie van standaardprogrammatuur 

Met de introduktie van standaardprogrammatuur verandert de automatiserings
problematiek voor potentiële gebruikers. In plaats van zelf te ontwikkelen kan 
nu een keuze gemaakt worden uit het op de markt aangeboden assortiment stan
daardprogrammatuur. 
Qua werkwijze die wordt gevolgd treden twee essentiële verschillen op tussen 
het zelf ontwikkelen op traditionele wijze en het aanschaffen van standaardpro
grammatuur: 

Het ontwerp moet bij het zelf ontwikkelen in groter detail worden ge
specificeerd dan voor selektie van programmatuur noodzakelijk is. Bij het 
zelf ontwikkelen moeten eisen immers dermate gedetailleerd worden opge
steld, dat zij toereikend zijn als specificatie voor de te bouwen programma
tuur. 
Bij de selektie van standaardprogrammatuur is het programmeren beperkt 
tot de aanpassingen die men hierin aan wil brengen. 

· Het voorgaande doet wellicht vermoeden dat het kiezen van standaardprogram
matuur relatief eenvoudig is. Door het grote aantal verschillende aspekten dat 
hierbij een rol speelt, is dit echter niet het geval. Veel genoemde aspekten zijn in 
dit verband: 

- funktionaliteit: bevat de programmatuur de gewenste funkties; 
portabiliteit: ten koste van welke aanpassingen is de programmatuur over 
te zetten op een ander computersysteem; 
veranderbaarheid: tegen welke inspanning is de programmatuur te veran
deren om deze op specifieke wensen af te stemmen; 
uitbreidbaarheid: is de programmatuur uit te breiden met extra modulen 
en gemakkelijk te koppelen aan andere programmatuur; 
compatibiliteit: in hoeverre past het nieuwe produkt bij de faciliteiten die 
reeds in de organisatie worden gebruikt zoals o.a. de computerapparatuur, 
het database management systeem, de programmeeromgeving; 
afhankelijkheid: in hoeverre wordt men afhankelijk van een leverancier 
en hoe staat het met de continuïteit en de betrouwbaarheid van die leveran
cier; 

- soort leverancier: betreft het een leverancier van primair computerappara
tuur, een 'turnkey-project' leverancier, Óf een leverancier van uitsluitend 
programmatuur; 
ondersteuning door leverancier: wordt alleen geïnstalleerd, of wordt ook 
assistentie gegeven in de vorm van cursussen en organisatie-adviezen; 
ervaring: hoeveel gebruikers maken reeds gebruik van de betreffende 
standaardprogrammatuur en wat voor soort bedrijven zijn dit (grootte, be
drijfstak etc.); 
kosten: wat zijn de kosten van de programmatuur, opleidingen, docu
mentatie, installatie, onderhoud, alsmede de operationele kosten; 



organisatievorm van de gegevens: is de programmatuur gebaseerd op een 
database of op klassieke bestandsorganisatie; 
gebruiksmogelijkheden: off-line of on-line, batch of real time; 
wat is de gebruiksvriendelijkheid van de programmatuur? 

Voor soortgelijke lijsten van aspekten waarop programmatuur k<J.n worden 
geëvalueerd, zij verwezen naar de literatuur (zie bijv. [7] of [ r ]). 
Het relatieve belang van elk der aspekten, is sterk afhankelijk van het type pro
grammatuur en van de aard van de situatie waarvoor deze programmatuur moet 
worden gebruikt. Ontbreekt bij selektie voldoende deskundigheid, dan is het 
gevaar niet denkbeeldig dat onevenredig veel belang wordt gehecht aan één of 
slechts enkele van de genoemde evaluatie-aspekten. Zo kan de aanwezigheid van 
een bepaald computersysteem sterk bepalend zijn voor de keuze van de pro
grammatuur, waarbij dan pas in tweede instantie wordt gekeken naar bijv. het 
aspekt funktionaliteit. Het zal duidelijk zijn dat dit niet de meest ideale manier is 
om standaardprogrammatuur te selekteren. 

De selektie van standaardprogrammatuur is een proces dat doorgaans stapsge
wijs verloopt. Na inventarisatie van beschikbare en bruikbaar lijkende program
matuur, vindt een eerste selektie plaats. Deze selekcie wordt uitgevoerd op basis 
van een aantal dominante criteria, zoals het aanwezig zijn in de programmatuur 
van bepaalde hoof dfunkties. In een aantal stappen reduceert men deze eerste 
keuze uiteindelijk tot een beperkt aantal alternatieven (ongeveer 5) die nader in 
detail worden onderzocht (zie ook [3]). 
Aangezien er niet zoiets bestaat als een analytische standaard-aanpak voor selek
tie, kan een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een uiteindelijke keuze be
staan uit het testen van een beperkt aantal verchillende programma's onder iden
tieke omstandigheden. Bij deze tests gaat het om kleinschalige simulaties van de 
specifieke bedrijfssituatie. 

Literatuur 

[r] Bemelmans, T.M.A. en T.M.J. van Rijn, 
'Gebruikerswaardering van het automatiseringsgebeuren', 
Informatie, jaargang 25' nr. 12, december 1983, p. 22 - 29. 

[2] Boehm, B.W" 
Software engineering economics, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs/New Jersey, 198r, 
(Prentice-Hall advances in computing science and technology series). 

[3] Schepper, A.A.T. de, 
Gewenning aan Logistieke Planning, 
NIVE/NEVEM/Samson, Alphen aan den Rijn, r983. 

(4] Steinberg, E., 

26 

'Software selection for manufacturing control systems', 
American Production and Inventory Control Society, Conference Proceedings 
1982, p. 500 - 501. 



[5] Tromp, J.G. en M. Ie Mahieu, 
'Ervaringen met een 4e generatie software engineering toolkit', 
Informatie, jaargang 27, speciaal nummer, april 1985, p. 376 - 38r. 

[ 6] Vaan, M.J .M. de, 
'Strategie voor logistieke informatiesystemen', 
Informatie, jaargang 27, speciaal nummer, april 1985, p. 356 - 362. 

[7] Zimmermann, G., 
'Qualitätsmerkmale von Standardsoftware und Möglichkeiten ihrer Beurtei
lung, Teil l, 2, Schluss', 
Online-adl-nachrichten, nr. 4 p. 300 - 303, nr. 5 p. 419 - 422, nr. 6 p. 504 - 507, 
1978. 



2. IJ.?-formatiesystemen; conceptuele 
uitgangspunten 

z. 1. Inleiding 

Zowel het denken over de rol van informatiesystemen in organisaties, als het 
denken over produktiebeheersing, zijn in veel bedrijven nog sterk in ontwikke
ling. Bij zowel informatievoorziening als bij produktie is sprake van duidelijk 
waarneembare fysieke grootheden. Bij informatievoorziening zijn dit zaken als 
formulieren, archieven, computers etc. Bij produktie zijn dit mensen, machi
nes, gereedschappen en materialen die met elkaar interakteren. Echter, zowel bij 
informatievoorzienig als produktie gaat het niet op de eerste plaats om deze 
middelen. Van primair belang zijn namelijk de funkties die door de· middelen 
uitgevoerd kunnen worden en die bepalend zijn voor hun doelmatigheid. Het 
op consistente wijze vanuit hun funkties beschouwen van grote verzamelingen 
middelen is voor velen een abstrakt en problematisch gebeuren. Deze beperking 
is een probleem bij het ontwerpen en gebruiken van systemen voor informatie
voorziening en produktiebeheersing. 
Voor informatievoorziening komt hierbij nog het probleem dat dit in produk
tiebedrijven geen doel op zich vormt. Primair is het produktieproces dat volgens 
een bepaalde methodiek moet worden beheerst. Op de tweede plaats is er het 
proces van informatievoorziening, dat als ondergeschikt mag worden be
schouwd aan het beheersingsproces. Zoals in het volgende hoofdstuk zal wor
den beschreven, kan men de processen van beheersing en informatievoorziening 
funktioneel en los van de uitvoerende personen beschouwen. Als zodanig zijn 
deze processen abstrakties van de werkelijkheid. 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een aantal concepten die met 
betrekking tot informatiesystemen in het kader van deze publikatie van belang 
zijn. In het bijzonder zal worden gekeken naar informatiesystemen die in de 
context van een organisatie en ten behoeve van deze organisatie funktioneren. 

z.z. Basisbegrippen 

Reeds in veel publikaties is gewezen op het verschil tussen 'gegevens' en 'infor
matie'. Daarbij wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt tussen 'data' en 'ge
gevens'. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door Engelstalige publikaties. In 
het Engelse taaldomein wordt alleen gesproken over 'data' zonder dat een af-



zonderlijk equivalent voor <gegevens' wordt gehanteerd. Van de onderstaande 
definities van deze begrippen zal in het vervolg worden uitgegaan. 

Data zijn de elementaire bouwstenen van gegevens. 

Gegevens zijn groeperingen van data. Dit groeperen gebeurt onder in
vloed van regels die gezamenlijk worden aangeduid als 'syntaxis'. Aan ge
gevens wordt een bepaalde betekenis toegekend. 

Informatie is de reduktie in onzekerheid die optreedt bij een persoon, op 
basis van gegevens die op subjektieve wijze worden geïnterpreteerd. 

Data zijn ondergeschikt aan gegevens, gegevens ondergeschikt aan informatie. 
Dit veronderstelt een doelgerichte beschouwingswijze. In dit kader wordt in
formatie gezien als een grootheid waaraan behoefte bestaat bij een persoon. 
Vanuit zijn doel, het verwerven van informatie, worden de drie grootheden ge
definieerd. 
De elementaire bouwstenen zijn tekens zoals cijfers en letters, geluidstonen, ge
baren, bits op een schijfgeheugen etc. Deze bouwstenen worden als elementair 
beschouwd, omdat zij niet verder opdeelbaar zijn zonder hun specifieke karak
ter te verliezen. De aard van de data wordt bepaald door het medium dat wordt 
gekozen bij het overdragen van gegevens (tonen bij mondelinge communicatie, 
letters bij schriftelijke communicatie). 
Bij het begrip 'gegevens' is gesproken over 'betekenis'. Dit is een beladen begrip 
waarvoor definities worden gehanteerd die sterk van elkaar verschillen (zie on
der andere [ r 1 ]). Hier zal 'betekenis' worden omschreven in relatie tot een ob
jekt of een gebeurtenis. Er wordt dan mee bedoeld; de mate waarin het objekt of 
de gebeurtenis past in mentale modellen die een persoon reeds eerder heeft ge
vormd. Gegevens over objekten of gebeurtenissen die niet passen in eerder ge
vormde modellen zijn losstaande waarnemingen zonder betekenis. 
Van gegevens kan worden gezegd dat zij een 'objektieve betekenis' hebben. 
Daarmee wordt bedoeld dat alle individuen uit een groep met deze gegevens 
dezelfde modellen associëren op basis van conventies die binnen deze groep 
worden gehanteerd. Deze conventies, zoals bijv. vastgelegd in een woorden
boek of een datadictionary, stellen de leden van de groep in staat onderling met 
elkaar te communiceren. 
Er is sprake van 'subjektieve betekenis', als gegevens door een persoon worden 
geïnterpreteerd op basis van persoonlijke doelstellingen en op basis van associa
ties die hij maakt met andere gegevens. Deze andere gegevens werden reeds eer
der door hem verwerkt, als resultante van leerprocessen of opgedane ervaringen. 
De subjektieve betekenis ontstaat door het associëren van gegevens met een per
soonlijk mentaal model, dat naast de objektieve betekenis van gegevens tevens 
elementen bevat zoals emoties, ervaringen, normen en waarden. Deze laatste 
soorten elementen zijn mede bepalend voor de betekenis die door een individu 
op subjektieve wijze aan gegevens wordt toegekend. 



In de literatuur vindt men vaak genoemd het 'pragmatische aspekt' van informa
tie. Dit aspekt duidt op de daadwerkelijke verandering van een mentaal model, 
doordat nieuwe gegevens hierin verwerkt worden. Het verwerken van gegevens 
gebeurt alleen als een persoon daaraan betekenis toekent. De gegevens die resul
teren in een daadwerkelijke verandering van het model, vormen informatie. 
'Onzekerheid' zal in dit verband worden gedefinieerd als de onvolledigheid van 
een mentaal model. Een model is onvolledig als de persoon die dit model han
teert van oordeel is, dat het niet alle benodigde informatie bevat. Nielen [ 10] 

hanteert een soortgelijk onderscheid tussen 'gegevens' en 'informatie'. Daarbij 
introduceert hij een scheidingsfunktie om gegevens die niet nuttig zijn te schei
den van gegevens die leiden tot een daadwerkelijke toestandsverandering. 
Twee vormen van een mentaal model worden hier als relevant beschouwd. In de 
eerste vorm is sprake van een model van een specifieke situatie waarin iemand is 
geïnteresseerd. Dit model bevat parameters die het constante gedeelte van deze 
situatie beschrijven en bevat variabelen waarmee de aktuele toestand wordt vast
gelegd. De waarden van de variabelen kunnen worden aangepast bij veranderin
gen in de situatie, zodat het model aktueel blijft. Deze vorm van een mentaal 
model zal worden aangeduid als 'toestandsmodel'. De tweede vorm heeft be
trekking op groepen soortgelijke situaties en is niet afhankelijk van de aktuele 
toestand van deze situaties. Het model bevat informatie over de algemene struk
tuur van een groep situaties en gebeurtenissen die hierin kunnen optreden. Dit 
mentaal model bevat een opeenstapeling van ervaringen en feiten in de vorm van 
algemene kennis. Onder invloed van ervaringen wordt het model aangepast, 
waarbij wordt voortgebouwd op het reeds gevormde model. Dit model zal 'in
zichtsmodel' worden genoemd. De toestandsmodellen van specifieke situaties 
zullen in overeenstemming moeten zijn met de wetmatigheden in het inzicht
smodel, die gelden voor de betreffende groep situaties. Toestandsmodellen van 
situaties die niet aan deze wetmatigheden voldoen, kunnen aanleiding geven tot 
aanpassing van het inzichtsmodel. Vanuit een informatieperspektief is het in
zichtsmodel bruikbaar, als uit dit model voor een specifieke situatie blijkt welke 
gegevens nodig zijn om het toestandsmodel te vormen of aktueel te maken. 

Tot slot van deze paragraaf resteert een begrip dat van belang is voor het analyse
ren van de rol van informatiesystemen in organisaties: 'komplexiteit'. 'Kom
plexiteit' is een eigenschap die wordt toegekend aan het mentale model dat een 
persoon van een situatie heeft, of tracht te vormen. Ondanks het feit dat deze 
modellen op subjektieve wijze worden gevormd, waardoor 'komplexiteit' dus 
ook een subjektief begrip is, is het mogelijk in het algemeen aan te geven welke 
eigenschappen van te modelleren situaties de komplexiteit verhogen. Eén van 
deze eigenschappen is het aantal elementen dat men in een model betrekt. Onder 
'elementen' wordt hier verstaan objekten, gebeurtenissen en de relaties hiertus
sen. 

In de volgende paragraaf zal het pragmatische aspekt van informatie nader wor
den toegelicht door uit te gaan van een context waarin informatiesystemen wor
den gebruikt: het bedrijf. 
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2. 3. De rol van informatiesystemen in bedrijven 

Alvorens in te gaan op de rol die informatiesystemen in bedrijfsomgevingen spe
len, moet een tweetal uitgangspunten nader worden toegelicht . . 
Het eerste uitgangspunt is, dat een bedrijf hier primair zal worden opgevat als 
een geheel van beslissingsfunkties. In tegenstelling tot de door Blumenthal [3] 
onderscheiden 'decision centres', worden hiermee geen groepen personen be
doeld die met het nemen van beslissingen zijn belast. In plaats daarvan wordt 
geabstraheerd van deze personen of machines, waaraan het nemen van bepaalde 
beslissingen is toegewezen. Beslissingsfunkties worden vanuit de doelstellingen 
beschouwd als de geïnstitutionaliseerde mogelijkheid om beslissingen te nemen 
ten aanzien van een deel van het bedrijfsproces. Het doel van deze beslissingen is 
het beïnvloeden van bedrijfsprocessen, zodat zij een gewenste output leveren. 
Deze omschrijvingen vertonen sterke overeenkomsten met de begrippen die 
Forrester hanteert (geciteerd door Blumenthal in [3, p. 25]): 

'The decision functions ". are the statements of policy that determine how 
the available information about levels leads to decisions.' 

De door Forrester genoemde 'levels' zijn:'. .. the present values of business va
riables .. .' 
Het nemen van beslissingen met vergelijkbare probleemstellingen, kan worden 
geïnstitutionaliseerd binnen een organisatie, door hiervoor funkties te definië
ren. Dit zijn de beslissingsfunkties. Beslissingsfunkties worden toegewezen aan 
mensen en middelen binnen de organisatie. Bij het aktiveren van een beslissings
funktie, wordt een beslissingsproces uitgevoerd dat gebruik maakt van de infor
matie die vastgelegd is in een toestandsmodel. Voor de uitvoering van het beslis
singsproces kan gebruik worden gemaakt van een beslissingsalgoritme. Het uit
voeren van het beslissingsproces resulteert in een beslissing. Het inzichtsmodel 
is bepalend voor de keuze van het beslissingsalgoritme en voor de wijze waarop 
het toestandsmodel wordt opgesteld. 

Elke beslissing resulteert na uitvoering van een beslissingsproces, echter niet elk 
beslissingsproces is verbonden aan een beslissingsfunktie. Beslissingen kunnen 
immers ook incidenteel op ad hoc basis worden genomen (bijv. bij trouble 
shooting). In dat geval is het beslissingsproces niet geïnstitutionaliseerd in de 
vorm van een beslissingsfunktie. Er zal dan bij het uitvoeren van het beslissings
proces ook geen gebruik gemaakt kunnen worden van een beslissingsalgoritme 
dat in meer of mindere mate is gestruktureerd. 
Aansluitend op het voorgaande wordt als uitgangspunt genomen, dat informa
tiesystemen in bedrijven primair worden gebruikt voor het leveren van opera
tionele ondersteuning bij het nemen van beslissingen. Het ondersteunend effekt 
van een informatiesysteem bestaat uit het verhogen van de efficiency of de effek
tiviteit van beslissingsprocessen. Voor elk type beslissing moet dit worden ver
taald in operationele eisen waar het informatiesysteem aan moet voldoen. 
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Een probleem hierbij is het voorzien van beslissingen die een incidenteel karak
ter hebben en waarvoor het informatiesysteem toch ondersteuning zal moeten 
bieden. 
Naast het primaire doel van informatiesystemen, moeten deze systemen ook ge
bruikt kunnen worden voor andere doelen. Zo moeten informatiesystemen leer
processen binnen het bedrijf ondersteunen waardoor een individuele beslisser in 
de loop der tijd zijn beslissinsgprocessen gaat verbeteren. Ook moeten informa
tiesystemen gegevens presenteren over de kwaliteit van het funktioneren van de 
informatiesystemen zèlf. Het informatiesysteem levert op deze wijze ook een 
indirekte ondersteuning bij het nemen van beslissingen. 

Een tweede uitgangspunt is, dat informatiesystemen allerlei vormen kunnen 
aannemen, afhankelijk van de middelen waarvan zij gebruik maken. Een infor
matiesysteem kan variëren van een papieren dossier tot een verzameling compu
ters die in netwerkverband gegevens uitwisselen en daarvan de resultaten aan de 
omgeving presenteren. Sterke eigenschappen van computers zijn snelheid en ac
curatesse. Door deze twee eigenschappen zijn computer-georiënteerde infor
matiesystemen in staat tot het snel verwerken van grote aantallen gegevens. Bij 
de beheersing van produktieprocessen is dit in sommige gevallen een belangrijk 
kenmerk. 
In dit boek zal het accent liggen op informatiesystemen die op computers zijn 
gebaseerd. Daarentegen wordt het bestaan van handmatige informatiesystemen 
binnen een zelfde bedrijf, naast en ter aanvulling op de computer-georiënteerde 
systemen, niet uitgesloten. Deze handmatige systemen worden echter niet nader 
uitgewerkt. 

Op grond van de voorgaande uitgangspunten zal nader worden uitgewerkt wel
ke soorten ondersteuning een informatiesysteem bij het nemen van beslissingen 
binnen een bedrijf kan geven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
reduktie van komplexiteit en reduktie van onzekerheid. 

Ondersteuning door reduktie van komplexiteit. 
Het nemen van een beslissing kan worden vereenvoudigd door een groot aantal 
gegevens, die individueel weinig of geen betekenis hebben, te verwerken tot een 
beperkter aantal. Op deze manier wordt met de gegevenspresentatie beter aan
gesloten op de informatiebehoefte van een beslisser. Bijv. het verwerken van de
tailgegevens tot relevante ratio's, kan een beslisser het beeld geven dat hij nodig 
heeft. Dergelijke kengetallen hebben direkt betekenis voor de beslisser, in tegen
stelling tot de veelheid van detailgegevens waar zij uit zijn afgeleid. Door de 
veelheid van gegevens en de moeite die het kost om elk detailgegeven in zijn 
mentaal model van de situatie te verwerken, zal de beslisser zo'n situatie als 
komplexer ervaren dan als hem alleen de kengetallen worden gepresenteerd. Re
duktie van komplexiteit ontlast de beslisser van gegevensverwerkende aktivitei
ten en stelt hem in staat sneller te beslissen. Een gunstig neveneffekt hierbij is, 
dat de kans op het maken van fouten verkleind wordt. 



Ondersteuning door reduktie van onzekerheid. 
Voor het nemen van een beslissing kan aanpassing van een toestandsmodel no
dig worden geacht, als dit onvolledig of niet meer aktueel is. Aanpassing van dit 
model kan betrekking hebben op de doelstellingen die zijn gewijzigd, op het 
aktuele procesverloop, op nieuwe of ongeldig geworden beslissingsalternatie
ven etc. 
In eerste instantie ervaart de beslisser een informatiebehoefte. De beslisser kan 
dan kiezen voor het nemen van een beslissing bij onvolledige informatie, of voor 
het aanpassen van zijn toestandsmodel. In het laatste geval kiest de beslisser voor 
het verwerven van additionele gegevens. De keuze voor dit laatste alternatief zal 
sterk afhankelijk zijn van de resterende tijd en de moeite die het kost om de extra 
informatie te verkrijgen. 

Reduktie van komplexiteit door het gebruik van informatiesystemen, is voorna
melijk gericht op het verhogen van de efficiency bij het nemen van beslissingen. 
Reduktie van onzekerheid is primair gericht op het verhogen van de eff ektiviteit 
van de beslissingen. 

Bij het reduceren van onzekerheid is impliciet van de veronderstelling uitgegaan, 
dat dit mogelijk is. Dit is echter niet altijd het geval. Op basis van het onder
scheid tussen toestands- in inzichtsmodel, kunnen twee soorten onzekerheid 
worden onderscheiden. De eerste soort onzekerheid wordt veroorzaakt door 
onvolledigheid of onjuistheid van het toestandsmodel. Als het inzichtsmodel 
wel bruikbaar is, kan worden bepaald welke informatie nodig is en kan de onze
kerheid worden gereduceerd door het inwinnen van gegevens. Bij de tweede 
soort van onzekerheid is dit niet mogelijk, omdat het inzichtsmodel hiaten ver
toont. In dat geval kan de onzekerheid in het toestandsmodel op dat moment 
niet worden gereduceerd. 
De veronderstelling dat informatie onzekerheid reduceert, hoeft niet te gelden 
bij een incorrect inzichtsmodel. Door verwerking van gegevens kan namelijk 
blijken dat een gebruikt inzichtsmodel onjuist is en vervangen moet worden 
door een ander en beter model. In dat geval zullen gegevens, die op een onjuist 
model duiden, in eerste instantie tot een verhoging van onzekerheid leiden. Pas 
bij het ontstaan van het nieuwe inzichtsmodel zal de onzekerheid weer afnemen. 
Eén van de klassieke voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling is de invloed 
die de relativiteitstheorie in de natuurkunde heeft gehad op het Newtoniaanse 
wereldbeeld. 

Tussen 'komplexiteit' en 'onzekerheid' bestaat een zekere relatie. Naarmate een 
situatie door een beslisser als meer komplex wordt ervaren, zal het voor hem 
moeilijker zijn hier een volledig toestandsmodel van te vormen en de conse
quenties van verschillende beslissingsalternatieven te overzien. Dit kan aanlei
ding geven tot het gebruiken van een vereenvoudigd model, waarvan niet vooraf 
duidelijk is wat de gevolgen van deze vereenvoudigingen zijn. Impliciet wordt 
dan de stelling gehanteerd, dat de vereenvoudigingen toegelaten zijn. Dit is een 
vorm van modeloverspanning (zie [2]). 
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Galbraith [5] geeft een visie op de strategieën die een organisatie kan volgen voor 
reduktie van komplexiteit en onzekerheid. In zijn visie behandelt hij deze pro
blematiek echter vanuit een organisatorisch perspektief, waarin sprake is van 
niet één, maar verschillende beslissingsfunkties die gegevens uitwisselen. Hij 
noemt het inzetten van informatiesystemen als middel, om komplexiteit in een 
organisatie hanteerbaar te maken. Het inzetten van informatiesystemen wordt 
door hem primair beschouwd, als een strategie om het gegevensverwerkend ver
mogen van een organisatie te vergroten. Twee andere organisatorische maatre
gelen die door hem worden voorgesteld, zijn bedoeld om de omvang van gege
vensverwerking op de hogere niveaus in de organisatie te verminderen: 

1. Het creëren van groepen die binnen de organisatie autonoom funktione
ren. Hierdoor wordt de komplexiteit van het beslissingsprobleem vermin
derd en daardoor neemt de informatiebehoefte af. 

2. Het creëren van laterale relaties tussen individuen of groepen. Daardoor 
delegeert men coördinatiebeslissingen naar een lager niveau in de organisa
tie en wordt de informatiebehoefte op het hogere niveau gereduceerd. Hier
door kan op dit hogere niveau worden volstaan met het hanteren van een 
eenvoudiger model. 

Een vierde strategie die door Galbraith wordt genoemd, bestaat uit het verlagen 
van het ambitieniveau waarop één of meer doelstellingen zijn geformuleerd. 
Hierdoor kan met een eenvoudiger of minder aktueel toestandsmodel worden 
volstaan. Deze strategie wordt uitgevoerd door het aanbrengen van zogenaamde 
'slacks'. Een voorbeeld van slacks in de produktie zijn voorraden die worden 
gebruikt om onvoorspelde fluctuaties in de vraag op te vangen. 
Galbraith's theorie maakt duidelijk dat een informatieprobleem niet altijd een 
informatiesysteem als enige oplossing heeft. Soms kan het beter zijn om in de 
organisatie zèlf een verandering aan te brengen. 

Na de voorgaande beschouwingen, wordt de volgende omschrijving van een in
formatiesysteem in een bedrijfsomgeving gegeven: 

een informatiesysteem is een gegevensverwerkend systeem, dat als doel 
heeft het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor het vormen van 
relevante informatie met betrekking tot te nemen beslissingen. 

De gegeven omschrijving impliceert dat een zelfde groep mensen en middelen in 
verschillende informatiesystemen kan participeren. Niet uitgesloten wordt, dat 
een deel van de gegevenswerking zich afspeelt bij de beslisser zelf . 

.i.4. Typen informatiesystemen 

Zoals in de vorige paragraaf gesteld, ondersteunen informatiesystemen het ne
men van beslissingen door het reduceren van komplexiteit of het reduceren van 
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onzekerheid. Daarom is het zinvol beslissingsprocessen nader te analyseren en 
deze analyse te gebruiken bij het karakteriseren van verschillende soorten infor
matiesystemen. Een dergelijke karakterisering is nodig om bruikbare uitspraken 
te kunnen doen over het soort komponenten waar verschillende soorten infor
matiesystemen uit zijn opgebouwd en over verschillen in werkwijzen die voor 
de ontwikkeling van deze systemen moeten worden gevolgd. 

Bij het karakteriseren van beslissingsprocessen worden in de literatuur vaak 
twee faktoren genoemd 1 : 

1. De mate waarin beslissingsfunkties gemodelleerd kunnen worden. 
In dit verband wordt door veel auteurs de indeling van Gorry en Scott Mor
ton [6] gebruikt, die een onderscheid maken tussen gestruktureerde, semi
gestruktureerde en ongestruktureerde beslissingen. Dit onderscheid is geba
seerd op het door Simon gèintroduceerde verschil tussen programmeerbare 
en niet-programmeerbare beslissingen. Bij een gestruktureerde beslissing be
schikt de beslisser over een bekend algoritme dat hem in staat stelt het opti
male beslissingsalternatief te bepalen (behoudens verstoringen die buiten het 
model vallen). Bij ongestruktureerde beslissingen beschikt de beslisser niet 
over een een dergelijk algoritme. In onze terminologie is in dat geval geen 
sprake van een beslissingsfunktie, doch alleen van een beslissingsproces. Bij 
semi-gestruktureerde beslissingen beschikt de beslisser slechts ten dele over 
een beslissingsalgoritme. 

2. Deelakciviteiten die binnen het beslissingsproces worden doorlopen. 
Dit onderscheid is van belang om de verschillende komponenten van een in
formatiesysteem te kunnen specificeren. In veel publikaties wordt de driede
ling van Simon gehanteerd (zie o.a. [ 4]). Deze driedeling bestaat uit de deel
aktiviteiten: 

1. lntelligence 
De aktiviteiten die gericht zijn op de identificatie en analyse van het pro
bleem. 
2. Design 
Bij deze groep aktiviteiten gaat het om het ontwerpen en doorrekenen van 
beslissingsalternatieven. 
3. Choice 
Uit de ontworpen alternatieven wordt een keuze gemaakt, die vervolgens 
wordt gerealiseerd. 

Recente auteurs voeren aan dat het model van Simon te weinig onderscheidend 
is (zie o.a. [ 4] en [7 ]) en dat het te weinig inzicht geeft in het specifieke karakter 
van de komponenten waar het ondersteunende informatiesysteem uit moet 
worden opgebouwd. Als vervangend model wordt door sommige auteurs (bijv. 
in [4]) gebruik gemaakt van het model van Mintzberg c.s. [8]. Dit model bevat 
eveneens een drietal deelaktiviteiten die vergelijkbaar zijn met het model van 

I. In feite wordt in de literatuur gesproken over het karakteriseren van beslissingen. Daadwer
kelijk onderzoekt en karakteriseert men echter beslissingsprocessen. 
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negental deelfunkties die elk een specifieke ondersteuning vereisen. Het patroon 
waarmee deze funkties worden uitgevoerd (verschillende volgorden, overslaan 
of herhaling van funk ties), is sterk afhankelijk van de komplexiteit en de nieuw
heid van de beslissingsfunktie zoals deze door de beslisser wordt ervaren. 1 

Bovenstaande twee faktoren worden hierna gebruikt voor het aangeven van de 
meest wezenlijke karakteristieken van enkele typen informatiesystemen, die 
zijn ontleend aan Ahituv en Neumann [ 1]. Voor het aanduiden van de verschil
len tussen deze typen, kan met betrekking tot de tweede faktor worden volstaan 
met het model van Simon. 

2.4.1. Transaction Processing System (TPS) 

Een TPS is een systeem dat gericht is op data-acquisitie en dataverwerking, 
waarbij het accent ligt op de efficiency-funktie van het informatiesysteem (zie 
2.2) en bij registratie en presentatie van toestandsgegevens. De mogelijkheden 
tot verwerking en kombinatie van verschillende gegevens tot rapporten zijn be
perkt. 
Direkte ondersteuning van beslissingsfunkties is beperkt tot 'intelligence' bij 
volledig gestruktureerde beslissingsfunkties. Daarnaast vervult een TPS de 
funktie dat het gegevens toelevert aan SDS en DSS. 
Een TPS kan gebruik maken van een Data Base Management Systeem, dat dan 
funktioneel als onderdeel van het TPS kan worden beschouwd, doch dit is geen 
vereiste. 

2 +2. Structured Decision System (SDS) 

Een SDS is gericht op volledig gestruktureerde beslissingsfunkties. Het belang
rijkste verschil met een TPS is, dat een SDS meer uitgebreide mogelijkheden be
schikt voor het verwerken en presenteren van gegevens. De verwerking van ge
gevens vindt plaats op basis van modellen en algoritmen die een beslissingsfunk
tie respresenteren. Een voorbeeld is het bepalen van bestellingen op basis van 
produkt- en voorraadgegevens bij een bepaalde voorraadpolitiek. 
De invoerdata kunnen worden verstrekt door een TPS. Een SDS is primair ge
richt op 'design' en 'choice' aktiviteiten van een beslissingsfunktie. De betrok
kenheid van een menselijke beslisser is beperkt tot de verantwoordelijkheid 
voor de uiteindelijke beslissing. Een SDS is doorgaans, zoals de naam doet ver
moeden, gericht op ondersteuning van gespecialiseerde deelfunkties van be
drijfsfunkties. 

1. Het model van Mintzberg c.s. beperkt zich tot strategische ongestruktureerde beslissings
funkties. 'Ongestruktureerd' heeft volgens Mintzberg betrekking op het niet eerder uitgevoerd 
hebben van de beslissingsfunktie en op het ontbreken van een beslissingsalgoritme. 'Strategisch' 
heeft betrekking op het belang van de beslissingsfunktie. Elke beslissingsfunktie die van aanzien
lijk belang is, is volgens Mintzberg c.s. een strategische beslissingsfunktie. 



2.4.3. Decision Support System (DSS) 

Een DSS is gericht op beslissingsfunkties die door de beslissers als semi-gestruk
tureerd worden ervaren en daardoor niet volledig geautomatiseerd kunnen wor
den. Daarnaast, en dit is specifiek voor een DSS, moet dit systeem ook onder
steuning bieden bij het nemen van ad hoc beslissingen. In de literatuur wordt 
vaak het standpunt verkondigd dat een DSS vooral wordt gebruikt bij het onder
steunen van beslissingen die op strategisch niveau worden genomen (bijv. in [ 1 ]). 

Wij zijn het met deze opvatting niet eens, aangezien beslissingsfunkties ook op 
operationeel niveau als semi-gestruktureerd ervaren kunnen worden. Deze stel
lingname wordt ondersteund door Gorry en Scott Morton [6]. 
Een DSS zal gebruik maken van een TPS voor het verkrijgen van de benodigde 
data ('intelligence'). Voor het doorrekenen van verschillende alternatieven kan 
gebruik worden gemaakt van modellen die in een SDS zijn vastgelegd, of van 
modellen die tot het DSS behoren ('design'). De resultaten van verschillende al
ternatieven moeten op onderling vergelijkbare wijze aan de beslisser worden ge
presenteerd ('choice'). Van belang hierbij is, dat eenvoudig gebruik gemaakt kan 
worden van verschillende mogelijkheden voor het tonen van de eindresultaten. 
Essentieel is dat de uiteindelijke beslissing door een menselijke beslisser wordt 
genomen. Van belang is verder dat de beslisser, afhankelijk van de getoonde re
sultaten, snel nieuwe alternatieven kan doorrekenen en de resultaten hiervan kan 
vergelijken met eerder bekeken alternatieven. 

De specifieke eigenschappen van een DSS hangen samen met het feit dat een 
menselijke beslisser bij het herhaald nemen van een soortgelijke beslissing een 
leerproces doormaakt en,deze funktie bij herhaling mogelijk op andere wijze zal 
nemen. Onder invloed van dit leerproces verandert namelijk het inzichtsmodel. 
Op grond van wijzigingen in dit model, kan de beslisser zijn toestandsmodellen 
verbeteren. Tevens zal het beslissingsproces een meer gestruktureerd patroon 
gaat volgen, waarin zoekfunkties gerichter en minder vaak worden doorlopen. 
Dit impliceert dat het gestruktureerd- of niet-gestruktureerd-zijn van een be
slissingsfunktie zowel een tijdsgebonden als een subjektief gegeven is. Voor het 
TPS waarvan gebruik wordt gemaakt, betekent deze verschuiving mogelijk dat 
het DSS andere gegevens gaat gebruiken. Voor het gedeelte van het DSS dat de 
gebruikte modellen bevat, betekent dit een aanpassing van deze modellen. Een 
dergelijk migratie-effekt wordt ook door Moore en Chang [9] genoemd. Om 
deze reden pleiten zij voor ontwikkelingsmethoden die specifiek zijn gericht op 
Decision Support Systems. Deze methoden moeten een evolutionaire systeem
ontwikkeling mogelijk maken (dit is prototyping volgens onze definities (zie 
I.2)). 
Het DSS moet leereffekten zoals boven beschreven stimuleren, waardoor de ef
fektiviteit van een beslissingsfunktie wordt verhoogd. Dit betekent dat een DSS 
tevens moet registreren hoe door een beslisser gebruik is gemaakt van het sys
teem, welke alternatieven zijn overwogen, welke funkties zijn doorlopen en hoe 
vaak. Het systeem moet tevens vastleggen wat de resultaten van een genomen 
beslissing zijn geweest. Door deze gegevens aan de beslisser terug te koppelen is 
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deze in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zijn beslissingen en 
de daarvoor gebruikte modellen en algoritmen. 
Bovenstaande eigenschappen van beslissingsprocessen impliceren tevens strin
gente eisen met betrekking tot de aanpasbaarheid van het DSS. Een DSS kan 
alleen goed funktioneren als dit voldoende tegemoet komt aan het specifieke 
beslissingsproces zoals dit door een beslisser in een bepaald stadium wordt uit
gevoerd. Dit impliceert een initiële ontwikkeling van het systeem, bijv. door 
middel van prototyping en een aanpassing in later stadium door de gebruiker 
zelf. De door de leverancier geleverde mogelijkheden tot aanpassing moeten de 
gebruiker in staat stellen dit aanpassen eenvoudig te doen zonder over uitgebrei
de informatica-kennis te beschikken. De aanpasbaarheid van een DSS is essen
tieel anders dan bij een TPS of bij een SDS. Bij een TPS zullen de aanpassingen 
veelal beperkt zijn tot de mens-machine interface. Bij een SDS zal doorgaans 
weinig aanpassing plaatsvinden, tenzij er veranderingen optreden in de situatie 
waarover beslist moet worden. Bij een DSS treedt echter, naast aanpassing van 
de mens-machine interface, een regelmatige aanpassing op van de modellen 
waarvan gebruik gemaakt wordt. 

2 .4.4. Consequenties voor standaardprogrammatuur voor 
produktiebeheersing 

Het onderscheid tussen verschillende typen informatiesystemen is in het licht 
van deze publikatie van belang, om tot een meer gedifferentieerde formulering te 
komen van eisen die gesteld moeten worden aan verschillende delen van deze 
informatiesystemen. Deze eisen hangen samen met de verschillende typen be
slissingsprocessen die door de systemen worden ondersteund. 
Ontwikkelde standaardprogrammatuur voor produktiebeheersing behelst de 
ondersteuning van een aantal verschillende beslissingsfunkties. Deze beslis
singsfunkties zouden bij voorkeur afzonderlijk terug te herkennen moeten zijn 
in de funktionele opbouw van de programmatuur. Dit is echter lang niet altijd 
het geval. Daarnaast wordt in de beschikbare programmatuur nauwelijks een 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen beslissingsfunkties op basis 
van de mate van gestruktureerdheid. De aanpasbaarheid is dan ook voor de 
meeste beslissingsfunkties even moeilijk en onderhevig aan dezelfde beperkin
gen. De mate waarmee in deze programmatuur rekening wordt gehouden met 
beslissingsfunkties die een semi-gestruktureerd karakter hebben is onvoldoen
de. Zoals zal worden getoond, maken dit soort beslissingsfunkties wel degelijk 
deel uit van produktiebeheersing en hebben een OSS-ondersteuning nodig. Het 
zijn met name deze beslissingsfunkties waarvoor de ondersteuning die door 
standaardprogrammatuur wordt geboden vooralsnog ontoereikend is. 
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3. P~oduktiebeheersing; conceptuele 
uitgangspunten 

3.1. Begripsbepaling 

De beschouwingen in dit boek gaan over bedrijven waar produktie van goederen 
plaatsvindt, zulks in tegenstelling tot organisaties die diensten voortbrengen, 
zoals banken of ziekenhuizen. 1 

Onder 'produktie' zal worden verstaan: 

het doelgericht uitvoeren van een transformatieproces waarbij materialen 
worden omgezet in produkten door aanwending van capaciteiten. 

'Produktie' en 'produktieproces' zullen als onderling synonieme begrippen 
worden gebruikt. 
Het begrip 'fabrikage' wordt gehanteerd om het transformatieproces aan te dui
den dat wordt uitgevoerd door de capaciteiten en waarvan het resultaat volledig 
wordt bepaald door de technische en fysieke eigenschappen van de betrokken 
materialen en capaciteiten. Het beheersen van het fabrikageproces is een voor
waarde bij het voortbrengen van produkten die voldoen aan eisen van kwaliteit, 
kwantiteit, levertijd en kosten. De beheersing van het fabrikageproces legt speci
fieke transformaties van materialen in de tijd vast. Daarnaast worden bewegin
gen van materialen en capaciteiten ten opzichte van elkaar en qua tijd en qua 
ruimte bepaald. De mogelijkheden die bij de beheersing als alternatieven be
schikbaar zijn, worden enerzijds beperkt door de technische en fysieke eigen
schappen van materialen en capaciteiten. Anderzijds zijn deze eigenschappen 
bepalend voor het autonome verloop van het fabrikageproces, waarvoor geen 
afzonderlijke beheersing nodig is. Deze vorm van besturing wordt hier aange
duid als 'inherente besturing'. 

Onder 'produkt' wordt elk stoffelijk voortbrengsel verstaan, dat ontstaat als be
doeld resultaat van doelgericht handelen in een bedrijfsomgeving en waaraan 
een economische waarde wordt toegekend. 
Onder 'materiaal' wordt al datgene verstaan dat wordt verbruikt bij de vervaar-

1. Dit betekent echter niet dat de beschouwingen niet op analoge wijze toepasbaar zouden zijn 
voor de laatst genoemde bedrijfssituaties. Overwegingen over deze toepasbaarheid vallen echter 
buiten het kader van het onderzoek waarvan dit boek verslag 



diging van het produkt en fysiek hierin is terug te herkennen. Hulpstoffen die 
wèl worden verbruikt bij uitvoering van het produktieproces, doch niet in het 
geleverde produkt worden verwerkt, zoals verbruikte machine-olie of electrici-

, teit worden hier dus niet tot de materialen gerekend. 1 'Materiaal' wordt als alge
meen begrip gehanteerd voor grondstoffen, componenten en halfprodukten. 

Onder 'capaciteit' worden de middelen verstaan die worden gebruikt om het 
produkt te vervaardigen. Capaciteiten kunnen meer specifiek worden opge
splitst in mensen, machines, gereedschappen en ruimte. Capaciteiten worden 
gebruikt en niet verbruikt, zoals bij materialen het geval is. Dit betekent dat ca
paciteiten op identieke wijze herhaaldelijk bruikbaar zijn. Het verbruiken van 
capaciteiten ten gevolge van slijtage wordt hier niet beschouwd. Deze problema
tiek wordt gerekend tot de discipline Onderhoudsbeheersing. 
'Materiaal' en 'capaciteiten' zullen tezamen worden aangeduid als 'fabrikage
faktoren'. 
Capaciteiten kunnen bewerkingen uitvoeren op materiaal. Een bewerking is een 
verzameling transformaties die door een capaciteit op basis van uitsluitend inhe
rente besturing wordt uitgevoerd. Nadat het materiaal is aangevoerd, de capaci
teit is ingesteld en is gestart, zijn hier dus geen extern besturende aktiviteiten 
meer voor nodig. Een bewerking wordt daarom vanuit beheersingsoverwegin
gen als een ondeelbaar geheel gezien. Een aantal overwegingen om te komen tot 
een bruikbaar detailleringsniveau van bewerkingen, worden gegeven door Ber
trand en Wijngaard [3]. 

Het 'doelgericht uitvoeren' van het fabrikageproces gebeurt onder invloed van 
een extern proces dat een aanvullende funktie heeft op de inherente besturing. 
Dit proces zal worden aangeduid als 'produktiebeheersing'. Onder 'produktie
beheersing' zal worden verstaan: 

alle aktiviteiten die betrekking hebben op het in de tijd en qua plaats af
stemmen van materialen en capaciteiten op elkaar, zodat wordt voldaan 
aan zowel doelstellingen die betrekking hebben op het produkt, als op het 
verloop van het produktieproces zelf. 

Deze definitie vertoont overkomsten met de definitie van Burbidge [5, p. r 3]. 
Produktiebeheersing wordt hier beschouwd als het beheersen van fabrikage. 
Het beheerste fabrikageproces vormt het produktieproces. 

De hier geformuleerde definitie van 'produktiebeheersing' brengt tot uiting dat 
dit begrip een meer beperkte inhoud heeft dan het begrip 'operations manage
ment' dat tegenwoordig in de Engelstalige literatuur veelvuldig wordt gehan-

I. De reden waarom deze hulpstoffen worden uitgesloten, is om in later stadium een zuivere 
definitie van het begrip 'materiaalstruktuur van een produkt' mogelijk te maken (zie hfdst. 6). 
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teerd. Dit begrip vervangt het vroeger veel gebruikte 'production and inventory 
control' en is meer omvattend. Operations management wordt door Constable 
en New [6, p. 1] gedefinieerd als: 

'". concerned with the management of the physical resources required for 
production, whether the product be a manufactured item or a service .. " 
Operations management is principally concerned with the management of 
currently available facilities (labour, capital etc.) in order to ensure that 
they meet current marketing requirements. lt is also concerned with the 
original design or extension of these facilities in so far as this effects the 
operating system.' 

Deze definitie impliceert ook aktiviteiten op het gebied van o.a. onderhoudsbe
heersing en kwaliteitszorg. Deze aktiviteiten blijven hier echter buiten beschou
wing en zijn dan ook uitgesloten in de door ons geformuleerde definitie van 
'produktiebeheersing'. 
Verder wordt produktiebeheersing hier ingeperkt tot het operationele deel. 
Operationele produktiebeheersing omvat diè beheersingsaktiviteiten, waarvoor 
geldt: 

dat zij nodig zijn voor het laten verlopen van het produktieproces gedu
rende een horizon die gelijk is aan de tijdsduur die nodig is voor het afhan
delen van een verzameling geaccepteerde klantorders, of die gelijk is aan 
de tijdsduur die het uitvoeren en voorbereiden van het produktieproces 
op basis van een voorspelde vraag nodig heeft. 

Dit betekent dat, in tegenstelling tot de definitie van Constable en New, aktivi
teiten als het ontwerpen en invoeren van fabrikagemiddelen hier buiten be
schouwing blijven. 

Produktiebeheersing kan worden opgesplitst in verschillende soorten deelfunk
ties: 

1. I nf ormatievoorzieningsfunktie 
Deze funktie vervult een ondersteunende rol bij het nemen van beslissingen, 
zoals in het vorige hoofdstuk is betoogd. Uitvoering van de funktie dient te 
resulteren in reduktie van onzekerheid en/of komplexiteit. 

2. Beslissingsfunktie 
Beslissen is het vastleggen van in de toekomst te ondernemen aktiviteiten. 
Meer operationeel betekent dit het maken van een keuze uit alternatieve han
delingen, met als doel aan een doelstelling te voldoen. 

3. Aktiefunktie 
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Onder 'besturen' zullen in dit verband alleen funkties van het tweede en derde 
soort worden gerekend. 
Onder' doelstelling' wordt verstaan; een uitspraak over een gewenste toestand. 

Een en ander is schematisch samengevat in figuur 3.1. De basiselementen hier
van zijn fabrikage en produktiebeheersing. Deze figuur is een weergave van wat 
zal worden aangeduid als 'produktiebeheersingssituatie', in het vervolg aange
duid als PBS. Een PBS wordt gedefinieerd als: 

het systeem dat bestaat uit fabrikage en de bijbehorende besturings- en 
informatievoorzieningsfunkties. 

Een PBS vertoont interakties met haar omgeving, zowel binnen dezelfde organi
satie als mogelijk met andere organisaties. Een PBS wordt daarom als open sys
teem beschouwd. Er wordt in dit stadium nog geen uitspraak gedaan over de 
schaal van de PBS. De beschrijving zoals in onderstaande figuur gegeven, kan 
betrekking hebben op een individuele bewerkingsplek, maar ook op een volle
dig produktiebedrijf. 
Naast het begrip 'produktiebeheersingssituatie' zal ook het begrip 'produktiesi
tuatie' worden gehanteerd, afgekort als PS. Met 'PS' wordt het deel van een PBS 
bedoeld dat zorg draagt voor de uitvoering van het produktieproces. Een PS 
omvat de verzameling fabrikagemiddelen die gezamelijk het produktieproces 
uitvoeren dat een verzameling produkten voortbrengt. Als alleen wordt geke
ken vanuit fabrikagetechnische overwegingen, is slechts sprake van een verza
meling individuele fabrikagemiddelen. Vanuit het produktieproces beschouwd, 
vertonen zij echter relaties door hun aandeel in het totale gemeenschappelijke 
produktieproces. 

doelstellingen, 
beperkingen 

1 prod.beh. 1 
1 1 externe externe 

gegevens akties 
interne interne 
akties gegevens 

1 fabrikage 1 

mi'"" 
1 1 produkten 

capaciteiten 

Fig. 3.1 De produktiebeheersingssituatie (PBS) 
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Produktie vindt plaats onder invloed van beperkingen in de omgeving van de 
PBS (bijv. marktpotentieel, concurrentie). Onder invloed van deze beperkingen 
bepaalt het bedrijf haar doelstellingen (bijv. het behalen van een bepaald markt
aandeel). De algemene doelstellingen van het bedrijf, ook wel 'strategische doel
stellingen' genoemd, worden vertaald naar doelstellingen die van toepassing zijn 
op de verschillende disciplines binnen het bedrijf. Zo ook voor Produktiebe
heersing. Door Produktiebeheersing worden de doelstellingen vervolgens ver
taald naar de verschillende individuele beslissingsfunkties die deel uitmaken van 
de totale produktiebeheersing (zie ook 3.2). 

Voor het doelgericht kunnen nemen van beslissingen zijn gegevens nodig over 
de toestand van de PBS en processen die zich hier binnen afspelen, de interne 
gegevens, en gegevens over de toestand en ontwikkelingen in de omgeving van 
de PBS, de externe gegevens. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat de proces
sen binnen de PBS zich onder invloed van produktiebeheersing afspelen, terwijl 
dit voor de processen in de omgeving niet, of slechts ten dele het geval is (zie ook 
[II] voor een dergelijk onderscheid). 
Externe gegevens kunnen betrekking hebben op beperkingen of mogelijkheden 
in de omgeving, die van invloed zijn op de prestatie die de PBS kan leveren. 
Daarnaast hebben externe gegevens betrekking op het gevolg van ondernomen 
akties in relatie tot de omgeving. Bijv. het controleren van de voortgang van 
uitbesteed werk, maar ook gegevens over de consequenties van overschreden 
levertijden. Verder spelen gegevens over de omgeving een belangrijke rol bij het 
vormen van zowel inzichts- als toestandsmodellen van deze omgeving. 
Interne gegevens gaan over geformuleerde doelstellingen en beperkingen die 
worden doorgegeven aan de verschillende beslissingsfunkties. Bij het formule
ren van doelstellingen wordt gebruik gemaakt van een model van de betreffende 
PBS. Dit model wordt gebruikt om de haalbaarheid van de doelstellingen te 
beoordelen. Interne beperkingen hebben voor een deel betrekking op eerder ge
nomen beslissingen, waarvan de betreffende beslissingsfunktie afhankelijk is. 
Interne gegevens gaan ook over de toestand en het verloop van het produktie
proces. Deze gegevens worden gebruikt bij het beoordelen van het effekt van 
intern gerichte akties, hierbij gaat het om de interne prestatie van het produktie
proces. Tevens worden deze gegevens gebruikt ter signalering van onverwacht 
optredende verstoringen, zoals een defekte machine. Tot slot worden interne 
gegevens eveneens gebruikt voor het evalueren en mogelijk aanpassen van de 
modellen van de produktiesituatie die de beslissers hanteren. 

Vooruitlopend op wat in 3.2 zal worden behandeld, wordt geconstateerd dat 
produktiebeheersing als een hiërarchie van onderling gerelateerde beslissings
funkties kan worden beschouwd. Elk van deze beslissingsfunkties heeft hierop 
afgestemde informatie- en aktie-funkties. Elk van deze beslissingsfunkties be
schouwt de beslissingsfunkties van lagere orde als black-boxes. De beslissings
funkties die niet op het laagste niveau voorkomen, beheersen het produktiepro
ces indirekt via de beslissingsfunkties op de lagere niveaus. 
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Produktieprocessen worden opgezet en uitgevoerd om te voldoen aan een be
hoefte aan een produkt, zoals deze voorkomt in de omgeving (i.c. bij de klan
ten); 'doing the right things'. Beschouwd vanuit de markt, is het afleveren van 
produkten de primaire doelstelling van het produktieproces. Het voldoen aan 
deze externe behoefte is voor het bedrijf zèlf een middel om continuïteit te ver
tonen. De primaire doelstelling tracht men te realiseren door het ontplooien van 
een pakket akties, dat is gericht op het beheerst uitvoeren van het fabrikagepro
ces. De uitvoering van dit proces en de beheersing hiervan gebeurt door aanwen
ding van middelen (i.c. mensen, machines, gereedschappen, materialen) die als 
economische goederen worden aangemerkt. Dat wil zeggen dat deze middelen 
schaars zijn en geld kosten. Aan dit feit wordt de secundaire doelstelling van het 
produktieproces ontleend. Deze secundaire doelstelling bestaat uit het streven 
om de beschikbare middelen zo goed mogelijk aan te wenden. Deze doelstelling 
kan informeel worden vertaald als; 'doing the things right' (zie ook [ r 5, p. 18 -
19]).1 

Als aan het primaire doel niet is voldaan, dan zal het voortbestaan van het pro
duktiebedrijf in gevaar komen. Als wèl aan het primaire doel is voldaan, doch 
niet aan het secundaire, zal het bedrijf interen op zijn beschikbare middelen en 
eveneens een tijdelijk leven beschoren zijn. 
Aan beide doelstellingen zal dus door het bedrijf voldaan moeten zijn. Deze 
twee doelstellingen kunnen voor produktiebeheersing nader worden geconcre
tiseerd tot: 

1. Het zo goed mogelijk voldoen aan de vraag op de markt qua qua tijdig
heid van levering; 

2. De aanwezige capaciteiten zo goed mogelijk gebruiken door de gebruiks
intensiteit te optimaliseren; 

3. De materialen zo snel mogelijk door het produktieproces te laten stro
men, zodat zo min mogelijk tussenvoorraad en onder handen werk ontstaat. 

De eerste doelstelling is de primaire doelstelling nader geconcretiseerd, de twee
de en derde hebben betrekking op de secundaire doelstelling. 
De genoemde drie subdoelstellingen worden ook genoemd door Wild [ r 5 ]. Uit 
de beslissingsproblemen die hij behandelt blijkt dat de drie doelstellingen niet 
los van elkaar kunnen worden beschouwd. Zo gaat bijv. een korte doorlooptijd 
in sommige soorten produktiesituaties gepaard met een lage bezetting van de 
machines. Voor zover doelstellingen strijdig zijn, zal een afweging moeten 
plaatsvinden. Deze afweging resulteert in een keuze over de mate waarin aan de 
verschillende doelstellingen moet worden voldaan. Een gemaakte keuze zal o.a. 
door ontwikkelingen in de omgeving na verloop van tijd moeten worden her
zien. 

1. Primaire en secundaire doelstellingen worden respektievelijk ook wel aangeduid als 'effekti
viteit' en 'efficiency'. Hierbij moet voor ogen worden gehouden dat de specifieke invulling van 
deze doelstellingen alleen kan gebeuren vanuit een bepaalde beslissingsfunktie. Bijv. het bereiken 
van een optimale machinebezetting kan voor één beslissingsfunktie effektiviteit betekenen, ter
wijl dit voor een andere beslissingsfunktie een kwestie van efficiency is. 
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Het nemen van een beslissing, het vergaren van de benodigde gegevens en het 
ondernemen van aktie, gaan gepaard met kosten. Ofschoon in dit boek het kos
tenaspekt niet wordt beschouwd, is het van belang er op te wijzen, dat vanwege 
deze kosten een concessie kan worden gedaan bij het beheersen van het produk
tieproces. Dit betekent dat de mate waarin een proces zal worden beheerst, mede 
moet afhangen van een kosten/baten-analyse. Vooral het vooraf inschatten van 
de baten van een bepaalde beslissing, is daarbij een moeilijke zaak. 

Produktiebeheersing is niet een eenmalig gebeuren. Verschillende beslissingen 
zullen herhaald, al dan niet regelmatig, genomen moeten worden. De belang
rijkste oorzaak hiervan is de dynamica in de omgeving en het deels onvoorspel~ 
bare karakter hiervan. Dit speelt vooral bij het nemen van beslissingen die be
trekking hebben op akties met een langdurige invloed. Onzekerheid speelt ook 
een rol bij het verloop van het produktieproces binnen een PBS. Op onvoorzie
ne momenten kunnen verstoringen optreden die het effekt van uitgevoerde 
stuurakties teniet doen. Bij het nemen van beslissingen die gericht zijn op be
heersing van de produktie, is evenals bij veel technische regelsystemen, gewoon
lijk geen sprake van een volledig toestandsmodel. De onvolledigheid van het 
model wordt veroorzaakt door onzekerheid over de exacte toestand op het mo
ment dat de beslissing zal worden geëff ektueerd. Controle op de effekten van 
genomen beslissingen en het herhaald nemen van beslissingen is daardoor nood
zakelijk. Produktiebeheersing vormt dus, evenals het produktieproces zelf, een 
geïnstitutionaliseerd deel van het totale bedrijfsproces. 

3.2. Produktiebeheersing als systeem 

J.2.I. Komplexiteit als noodzaak tot opsplitsing 

In het vorige hoofdstuk is de rol behandeld die een informatiesysteem kan spe
len bij reduktie van komplexiteit. De kern daarvan is een reduktie van de gege
venstroom die een beslisser moet verwerken. 
Een geheel andere benadering voor reduktie van komplexiteit bestaat uit het ge
bruik maken van de struktuur van produktiebeheersing. In de voorgaande para
graaf is terloops aangegeven dat binnen produktiebeheersing als geheel een aan
tal verschillende beslissingsfunkties onderscheiden kan worden, die onderling 
zijn gerelateerd. Als wij 'produktiebeheersing' op een dergelijke manier be
schouwen, dus volgens een systeembenadering, kan worden gesproken over 
'struktuur van produktiebeheersing'. Deze struktuur bestaat uit de verzameling 
relaties tussen de onderscheiden beslissingsfunkties. Hierbij wordt er op gewe
zen, dat niet elke beslissing uit een beslissingsfunktie voortkomt en dat de struk
tuur van produktiebeheersing die wordt beschreven, dus niet de totale produk
tiebeheersing af dekt. 
Door binnen produktiebeheersing een opdeling te maken van de totale kom
plexe beslissingsfunktie, ontstaat een aantal verschillende beslissingsfunkties die 
elk als aanzienlijk minder komplex kunnen worden ervaren. Verschillende be-



slissingsfunkties kunnen aan verschillende personen worden toegewezen. Door 
het verdelen van beslissingsfunkties kunnen taakformuleringen worden vereen
voudigd. Daarnaast kunnen verschillende beslissingsfunkties door een persoon 
gescheiden van elkaar in volgorde worden uitgevoerd. Bij elk van de ontstane 
beslissingsfunkties kan met relatief eenvoudige modellen worden volstaan. 
In hun dissertatie spreken Bertrand en W ortmann [ 4, p. 29] eveneens over een 
opsplitsing van de totale produktiebeheersingsfunktie: 

'Ina production control situation a number of distinct decision functions 
can be distinguished. The influence of each decision function on the goal 
variables is not necessarily simple and dear; furthermore, the influence of 
each decisicn function may depend on the functioning of other decision 
functions.' 

Ook Bertrand en Wortmann hanteren als reden om produktiebeheersing op te 
splitsen, de noodzaak tot beperking van de komplexiteit bij produktiebeheer
sing. Door opsplitsing ontstaat een aantal beslissingsfunkties die elk door een 
aantal kenmerken gekarakteriseerd kunnen worden (4, p. 29]: 

'-the decisions of each decision function are directed mainly at one, or only a 
few goal variables; thus, it may be necessary to introduce local goal variables 
for each subproblem; 
the relationships between the local goal variables for each subproblem 
and the ultimate goal variables (of the complex con trol problem) are simple; 
each goal variable is actualJy influenced by one, or only a few, decision 
functions; 
the relationship between the decisions of a decision function and the be
haviour of its local goal variables is strong and simple; 
the relationships between process variables from different decision func
tions are non-existing or only weak! 

Meer algemeen kan worden gesteld dat het hier gaat om het opsplitsen van een 
geheel in delen, waarbij gebruik wordt gemaakt van wat Simon [ r 3] 'near-de
composability' noemt. Van Aken [r, p.32] beschrijft een nearly-decomposable 
systeem als '." a system which can be partitioned in to subsystems with the pro
perty that the relations between the elements of each subsystem are stronger 
than those between elements from different subsystems'. Als uitgangspunt 
geldt, dat tussen de onderscheiden delen van een systeem relaties blijven bestaan. 
Als bij decompositie blijkt dat (groepen) delen geen onderlinge relaties hebben, 
is sprake van verschillende systemen in plaats van één systeem. 
Pragmatisch beschouwd gaat het bij het opsplitsen van produktiebeheersing in 
eerste instantie om het onderscheiden van individuele beslissingsfunkties en hun 
onderlinge. relaties. De informatievoorzienings- en aktie-funkties moeten in 
tweede instantie nader worden gespecificeerd voor de verschillende beslissings
funkties. De beslissingsfunkties kunnen afzonderlijk, doch niet geheel onafhan
kelijk, van elkaar worden uitgevoerd. 
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Een ander hulpmiddel ter vereenvoudiging van het beheersingsprobleem, is 'ag
gregatie'. Onder 'aggregatie' wordt verstaan: 

het als samengevoegd beschouwen van delen tot één geheel, met als doel 
voor een bepaalde beslissingsfunktie te kunnen volstaan met een beschou
wing van het geheel in plaats van beschouwingen voor elk van de delen 
afzonderlijk. 

Aggregatie heeft te maken met de manier waarop toestandsmodellen worden 
gevormd. De beslissingsfunkties zèlf worden als gegeven verondersteld. Aggre
gatie resulteert in en vereenvoudigd toestandsmodel, doordat het aantal elemen
ten hierin wordt gereduceerd. 
Als bijv. twee fabrikagetechnisch identieke machines binnen één afdeling voor
komen, kan bij capaciteitsplanning de totale capaciteit van beide machines wor
den gebruikt, i.p.v. de capaciteit van elk van de machines afzonderlijk. 

'Aggregatie' en 'decompositie' worden in de volgende paragraaf behandeld, 
waarbij twee elkaar aanvullende benaderingen voor decompositie als uitgangs
punt worden genomen. Elk van deze benaderingen leidt tot het ontstaan van een 
hiërarchische struktuur van beslissingsfunkties. Deze benaderingen worden 
aangeduid als 'horizontale opsplitsing' en 'vertikale opsplitsing'. 

3 .2 .2. Horizontale opsplitsing 

Binnen een PS zijn de verschillende fabrikagefaktoren zichtbaar die daar worden 
gebruikt, i.c. mensen, machines, gereedschappen, materialen. Vanuit overwe
gingen van beheersing is het alleen zinvol deze faktoren afzonderlijk te beschou
wen, als zij onderling onafhankelijk van elkaar te besturen zijn. Twee machines 
die door een transportmechanisme star aan elkaar zijn gekoppeld kunnen niet 
onafhankelijk van elkaar worden bestuurd en moeten als één machine worden 
beschouwd. Machines die echter los van elkaar staan opgesteld, kunnen volledig 
onafhankelijk van elkaar worden bestuurd. 
Fysieke samenhang alleen is echter niet voldoende om te oordelen of afzonder
lijk beslissingen genomen kunnen worden voor deze fabrikagefaktoren. De ver
schillende fabrikagefaktoren kunnen immers een relatie hebben doordat zij elk 
een bijdrage leveren aan een produktieproces dat zij gemeenschappelijk uitvoe
ren. Als fabrikagefaktoren bij een zelfde produktieproces zijn betrokken, kan de 
beheersing van de individuele faktoren niet onafhankelijk van elkaar plaatsvin
den. Er moet onderlinge afstemming van de besturing plaatsvinden, zodat het 
juiste samenspel ontstaat. 
Onderlinge afstemming van fabrikagefaktoren is triviaal als de procesmatige af
hankelijkheden hiertussen altijd van dezelfde aard zijn, onafhankelijk van het 
specifieke produkt dat wordt geproduceerd. Een beslissing die op soortgelijke 
wijze voor elk van de faktoren moet worden genomen, kan nu in één keer voor 
het geheel worden genomen. In het model dat bij het nemen van deze beslissing 
wordt gehanteerd, kan worden volstaan met het beschouwen van het aggregaat 



van deze fabrikagefak.toren. Verschillende machines kunnen bijv. als één geheel 
worden gepland, als zij door alle produkten altijd in dezelfde volgorde worden 
doorlopen en waarbij tussen de machines de volgorde van het in bewerking ne
men van verschillende produkten niet wordt veranderd. 
Het andere extreem treedt op als fabrikagefaktoren binnen een PS noch fysieke, 
noch procesmatige relaties vertonen. In dat geval behoren deze faktoren niet tot 
dezelfde PS (deze werd immers als een systeem beschouwd, zie 3.1). Het is tri
viaal dat voor deze faktoren volledig los van elkaar staande beslissingsfunkties 
kunnen worden onderscheiden. 
Het onderscheiden van individuele fabrikagefaktoren of groepen fabrikagefak.
toren, leidt tot het onderscheiden van verschillende beslissingsfunkties die in 
relatie tot elkaar moeten worden genomen. 

In figuur 3.2 is een uitgewerkt voorbeeld geschetst, met daarin de procesmatige 
afhankelijkheden tussen verschillende machines. Het gaat hierbij om een PS die 
vijf machines omvat. Machine 1 en 2 zijn identiek en worden vanuit één wachtrij 
bediend. Afhankelijk van het produkt vindt na bewerking op machine 1 of 2 een 
verwerking op machine 3, 4 of 5 plaats. Daarnaast ontvangen de machines 3 en 5 
direkt produkten uit de omgeving van de PS die eveneens verwerkt moeten wor
den. Machines 3, 4 en 5 hebben elk hun eigen wachtrij. 

3 

4 

2 

5 

Fig. 3.2 Procesafhankelijkheden tussen machines binnen een PS 

Op basis van voorspelde orderaankomstpatronen, hoeveelheid onder handen 
werk per machine (incl. de wachtrij en) kan men een schatting maken van de tota
le doorlooptijd van een order. Hierbij heeft men dan tevens gegevens nodig over 
de bewerkingsvolgorde van het produkt en de bewerkingstijden op de verschil
lende machines. Om een haalbare levertijd te kunnen afgeven en om er voor te 
zorgen dat de afgegeven levertijd daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt de 
order ingepland per bewerking en per machine. Bij het nemen van deze plan
ningsbeslissing worden de doorlooptijden bij de individuele machines geschat, 
afhankelijk van de routing van de produkten over de machines. Daarbij worden 
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dus de machines van de PS in relatie tot elkaar beschouwd. Dit is mogelijk in een 
situatie als de geschetste, waar sprake is van een beperkt aantal machines. 
Een alternatief is het opsplitsen van de totale beslissingsfunktie in één relatief 
eenvoudige beslissingsfunktie voor de PS als aggregaat beschouwd en een aantal 
beslissingsfunkties die per machine en los van de andere machines worden uitge
voerd. De aggregaatbeslissingsfunktie schat een doorlooptijd op basis van de 
totale hoeveelheid onder handen werk van de PS en de ontvangen orders die nog 
niet zijn vrijgegeven. Om de aggregaatbeslissing te kunnen nemen moet aan een 
aantal voorwaarden zijn voldaan, waar in het kader van dit voorbeeld niet nader 
op wordt ingegaan. Per machine wordt vervolgens beslist welke order die in de 
wachtrij staat het eerst in bewerking zal worden genomen. Hierbij kan men bijv. 
het kriterium hanteren dat de order die het eerst afgeleverd moet worden aan de 
klant, ook het eerst in bewerking moet worden genomen. De relatie tussen de 
aggregaatbeslissing en de beslissingen bij elk van de machines bestaat dus alleen 
uit de berekende leverdatum. 
Een beter resultaat kan mogelijk worden verkregen als de beslissingsfunkties bij 
de individuele machines ook gegevens uit hun omgeving bij het nemen van een 
beslissing betrekken, i.c. gegevens over de toestand bij andere machines. Zo is 
het zinvol niet alleen te kijken naar leverdatum, maar ook naar de omvang van de 
wachtrij bij de machine waar de volgende bewerking moet worden uitgevoerd. 
Het is niet verstandig een order met een bepaalde leverprioriteit in bewerking te 
nemen bij machine X, als deze order vervolgens naar een machine gaat met een 
lange wachtrij van orders met hogere prioriteit. In dat geval kan het wel zinvol 
zijn orders met lagere prioriteit bij machine X voor te laten gaan, als deze daarna 
naar machines gaan waar zij direkt afgewerkt kunnen worden. De beslissings
funkties hebben dan echter informatie nodig over de omgeving, in het bijzonder 
over de wachtrijen bij andere machines en over de beslissingsalgoritmen van an
dere beslissingsfunkties. 

Tussen Yerschillende onderling afhankelijke beslissingsfunkties, zal een onder
linge afstemming moeten plaatsvinden. Gegarandeerd moet worden, dat de in
dividuele beslissingen optimaal zijn voor de PS als geheel. Dit kan betekenen dat 
deze beslissingen niet-optimaal zijn voor elk van de individuele beslissingsfunk
ties. Bijv. een minimale doorlooptijd binnen een PS, hoeft niet voor elk van de 
individuele capaciteiten eveneens een minimale doorlooptijd te betekenen. Het 
afstemmen van het nemen van beslissingen wordt 'coördinatie' genoemd. Een 
beknopte en abstrakte definitie van coördinatie is (naar: Kickert [9, p. 149]): 

coördinatie is de beheersing van een systeem van deelsystemen. 

Bij coördinatie wordt een produktiesituatie dus niet als een 'black box' be
schouwd, maar als één geheel met daarbinnen delen die onderling zijn gerela
teerd. De coördinatie-funktie zal als een speciale categorie beheersingsfunkties 
worden beschouwd, dus met eigen informatievoorzienings-, beslissings- en ak
tiefunktie. Coördinatie kan verschillende vormen aannemen, doch betekent ab
strakt beschouwd dat via het formuleren van doelstellingen of beperkingen, of 
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door het regelen van de input van de deelsystemen een bepaald gewenst gedrag 
van deze deelsystemen wordt verkregen. 

In het eerder besproken voorbeeld, waar in eerste instantie slechts sprake was 
van twee beslissingsfunkties, werd coördinatie van de individuele machines be
werkstelligd door het volledig plannen van de orders tot op het niveau van indi
viduele bewerkingen per machine. Het plannen van de produktie-order als ge
heel en per bewerking zijn in dat geval twee beslissingsfunkties die beide centraal 
worden genomen. Als dit inplannen zonder speling in de tijd gebeurt, is geen 
beslissingsvrijheid over bij de individuele machines. Dit betekent dat eventuele 
verstoring bij één van deze machines ook direkt de beheersing van de PS als ge
heel verstoort. Vaak wordt echter gebruik gemaakt van extra speling ten opzich
te van de geschatte doorlooptijd en kan per machine binnen de afgebakende 
grenzen worden beslist over het exacte tijdsinterval waarbinnen een bewerking 
wordt uitgevoerd. 
In de tweede en derde situatie is de coördinatiefunktie geplaatst bij elk van de 
individuele machines. Bij de tweede situatie bestaat de coördinatie uit het be
trekken van de resterende speling ten opzichte van de leverdatum bij het toeken
nen van een prioriteit aan de order. Hierbij wordt dus rekening gehouden met de 
resultaten van eerder genomen beslissingen. In de derde situatie wordt coördi
natie verkregen door vooruit te kijken naar de andere machines, waarbij tevens 
de leverdatum wordt betrokken. 

Het onderscheiden van coördinatie als afzonderlijke beslissingsfunktie, leidt tot 
een hiërarchische beslissingsstruktuur. De beslissingsfunkties die worden geco
ördineerd dienen immers de resultaten van de eerder genomen coördinatiebe
slissing als gegeven te beschouwen en hiermee overeenkomstig te beslissen. 

Vanuit een informatie-optiek is het eveneens zinvol coördinatie als afzonderlij
ke beslissingsfunktie te onderscheiden. De informatiebehoefte waarvan sprake 
is bij deze funktie, is immers anders dan de informatiebehoeften van de te coör
dineren beslissingsfunkties. Om te beoordelen of coördinatie effektief is, moe
ten gegevens over de resultaten van de individuele beslissingsfunkties en gege
vens over het geheel worden verstrekt. Als één of meer beslissingsfunkties niet 
hebben voldaan aan de coördinatiebeslissing, moet kunnen worden beoordeeld 
of het model dat de coördinatiefunktie hanteert juist is. Bij het hanteren van een 
verkeerd model kan immers een onoplosbaar beslissingsprobleem ontstaan voor 
één of meer beslissingsfunkties. 

De hiërarchische struktuur van beslissingsfunkties is een essentieel andere dan 
degene die ontstaat door vertikale opsplitsing, zoals hierna wordt behandeld. 

3 .2 .3. Vertikale opsplitsing 

Bij vertikale opsplitsing gaat het om beslissingsfunkties die kunnen worden on
derscheiden, omdat zij betrekking hebben op verschillende tijdsconstanten. De-
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ze tijdsconstanten worden door twee faktoren bepaald. De eerste is de tijdsduur 
die nodig is om een beslissing uit te voeren. 
Beslissingen hebben betrekking op veranderingen die moeten worden aange
bracht. Het aanbrengen van een verandering gebeurt niet direkt op het moment 
dat een beslissing is uitgevoerd, doch kost tijd. Deze tijdsduur kan worden ver
oorzaakt door fysieke beperkingen (zoals een oven die moet worden opge
warmd), of wordt bijv. vanuit psychologische overwegingen nodig geacht (bijv. 
een leerproces). De tweede faktor is de tijdsduur gedurende wlke een beslissing 
geldigheid moet hebben. Ook hiervoor zijn verschillende soorten oorzaken aan 
te geven. Denk bijv. aan een machine die vanuit technische of economische over
wegingen na verloop van tijd wordt vervangen. 
Een beslissing zal dus pas na verloop van tijd opnieuw genomen hoeven te wor
den. Voor een bepaalde beslissingsfunktie hoeft deze tijdsduur niet tot in lengte 
van dagen constant te zijn (in die zin is de term 'tijdsconstante' enigszins mislei
dend). Onder invloed van veranderingen in de omgeving kunnen tijdsconstan
ten veranderen. 

De tijdsconstante is bepalend voor de horizon die bij het nemen van een beslis
sing moet worden betrokken. Hierbij wordt als aanname gehanteerd dat het be
heersingsproces zelf geen tijd in beslag neemt. De horizon wordt gedefinieerd 
als de minimale tijdsduur die in overweging moet worden genomen, om een op
timale beslissing te kunnen nemen. Dit komt neer op een horizon die gelijk is aan 
de som van de tijdsduur die nodig is om een gewenste verandering aan te brengen 
en de tijdsduur gedurende welke de verandering geacht wordt geldigheid te heb
ben. Alle gebeurtenissen die voorbij de horizon vallen, worden niet geacht een 
rol te spelen bij het nemen van de beslissing. 
Vanuit een informatie-optiek is de implicatie van een horizon bij het nemen van 
een beslissing, dat gegevens nodig zijn over de verwachte ontwikkelingen in de 
toekomst. Naarmate deze gegevens betrekking hebben op ontwikkelingen die 
verder in de toekomst plaatsvinden, zal de betrouwbaarheid hiervan afnemen. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door het verschijnsel dat ontwikkelingen in de toe
komst van meer faktoren afhankelijk zijn dan ontwikkelingen die zich op korte 
termijn afspelen. Door het grotere aantal faktoren en hun interakties, ontbreekt 
dan een model dat geschikt is om nauwkeurige voorspellingen op te stellen. Het 
voorgaande betekent dat de onzekerheid die optreedt bij beslissingen met een 
langere horizon, groter is dan bij beslissingen met een korte horizon. 

Een belangrijk hulpmiddel om onzekerheid ten gevolge van lange horizons te 
reduceren, is aggregatie. Het is bijv. moeilijk om nauwkeurig te voorspellen hoe 
groot de vraag naar een bepaald produkt over drie jaar zal zijn. Het is echter 
makkelijker te voorspellen hoe groot de totale vraag over drie jaar zal zijn naar 
een groep soortgelijke produkten. Het is gelukkig ook niet voor alle beslissings
funkties nodig om met gedetailleerde voorspellingen te werken. Voor het plan
nen van de capaciteitsbezetting van een PS die bijv. fietsen maakt, is het niet 
nodig om de specifieke kleuren en merken te kennen. Er kan worden gewerkt 
met een aggregaatvoorspelling voor verschillende produktgroepen. Pas bij het 
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opstellen van een produktieplan, is de vraag naar elk individueel eindprodukt 
nodig. 
Bovenstaande constateringen over het gebruik van geaggregeerde gegevens, im
pliceren echter niet dat bij het nemen van beslissingen met een lange horizon 
uitsluitend van geaggregeerde gegevens gebruik wordt gemaakt. Afhankelijk 
van de specifieke beslissingsfunktie kunnen bij beslissingen met een lange hori
zon tevens detailgegevens nodig zijn. 
Voorgaande behandeling van de beslissingshorizon wekten misschien de in
druk, dat de frequentie waarmee wordt beslist volledig wordt bepaald door de 
horizon. In dat geval zou de beslissing telkens worden genomen na het verlopen 
van een periode die gelijk is aan deze horizon. Dit is niet altijd waar, bijv. vanwe
ge resterende onzekerheid bij een genomen beslissing kan het nodig zijn de be
slissing te herzien na het verstrijken van een tijdsduur die aanzienlijk korter kan 
zijn dan de beslissingshorizon. 

Op basis van verschil in horizon ontstaat eveneens een hiërarchie van beslis
singsfunkties. De beslissingsfunkties met lange horizon zijn beperkend met be
trekking tot de alternatieven waar beslissingsfunkties met korte horizon over 
kunnen beschikken. Bijv. het aanschaffen van een machine legt beperkingen op 
aan de maximale hoeveelheden die men per periode in een produktieplanning 
kan plannen. Beslissingsfunkties met lange horizon kunnen dus worden be
schouwd als van een hoger niveau in de hiërarchie dan beslissingsfunkties met 
een korte horizon. Door verschillen qua beslissingshorizon tussen beslissings
funkties op verschillende niveaus in de hiërarchie, wordt tevens een volgorde 
van beslissingsfunkties in de tijd vastgelegd. Per beslissingsfunktie zal een doel
stelling worden geformuleerd door de beslissingsfonktie op het hogere niveau. 
Deze doelstelling dient gerealiseerd te worden binnen de horizon die bij de be
treffende beslissingsfunktie hoort. 
Op elk niveau in de hiërarchie die door vertikale opsplitsing ontstaat, kan hori
zontale opsplitsing plaatsvinden. Daarbij wordt de doelstelling die voor een ni
veau als geheel is bepaald, vertaald in deeldoelstellingen die elk betrekking heb
ben op een deel van de situatie, dat door horizontale opsplitsing wordt ge
creëerd. 

Op verschillende opdelingen van niveaus, die in de literatuur worden aangetrof
fen, zal niet nader worden ingegaan (zie bijv. [2], of de multi-layer benadering 
van Mesarovic c.s. [ ro ]). Een uitzondering hierop is de in de literatuur over pro
duktiebeheersing vaak aangetroffen tweedeling van produktiebeheersing in 
planning en regeling. Wild [ r 5, p. 60 - 6 I] spreekt over 'operations planning' en 
'control', Grosse Oetringhaus [7, par. 3 .I .8] maakt een onderscheid tussen 'Fer
tigungsplanung' en 'Fertigungssteuerung', Schomburg spreekt over 'Produk
tionsplanung' en 'Produktionssteuerung' [ 12, p. 12 - 13]. 'Planning' wordt ook 
wel aangeduid als'". systematische Entscheidungsvorbereitung .. .' [7, p. 92]. De 
planningsfunktie gebruikt een horizon die is opgedeeld in een aantal perioden. 
Voor elk van de perioden genereert de planningsfunktie een norm, waaraan door 
de regelfunktie moet worden voldaan. Het bepalen van de norm voor een peri-
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ode die door de regelfunktie wordt gehanteerd, is afhankelijk van de normen die 
voor de overige perioden gelden binnen de horizon die door de planningsfunktie 
wordt gehanteerd. 
Nielen [ 11] geeft een omschrijving van 'planning' die is gerelateerd aan de omge
ving van een beslissingsfunktie. In deze omschrijving is een plan een voorgeno
men beslissing die van invloed is op andere beslissingsfunkties. Dóor een plan 
aan deze beslissingsfunkties door te geven, kunnen deze hiermee rekening hou
den met de door hen te nemen beslissingen. In deze zin is planning een vorm van 
coördinatie. 
Volgens Schomburg krijgt produktieplanning gestalte in de vorm van hoeveel
heden van een produkt die in de verschillende perioden van de planningshorizon 
gemaakt moeten worden (zie ( 12, p. 12 - 13]). Planning kan echter ook andere 
vormen aannemen (bijv. een geplande machinebezettingsgraad). 

Voor strukturen van beslissingsfunkties die door vertikale opsplitsing ontstaan, 
geven Hax en Golovin [8] een drietal argumenten: 

1. Capaciteitsbeperkingen met betrekking tot data-verwerking. Op hoger 
niveau kan worden volstaan met een geaggregeerd model van de produktiesi
tuatie. Dit model is minder gedetailleerd en bevat daardoor minder gegevens. 

2. Onzekerheidsreduktie op geaggregeerd niveau. Op hoger niveau in de 
planning is de onzekerheid met betrekking tot details weliswaar groter, ech
ter door op juiste wijze te aggregeren wordt bewerkstelligd dat onzekerhe
den elkaar compenseren binnen het aggregaat. 

3. Meer begripsmatig plannen door reduktie van het aantal variabelen. Door 
aggregatie wordt het aantal grootheden gereduceerd, waardoor een minder 
komplexe modelvorming wordt gestimuleerd. 

Het is van belang bij elke onderscheiden beslissingsfunktie de juiste horizon en 
het juiste aggregatieniveau te kiezen. Als hieraan niet wordt voldaan zal een sub
optimale beslissing worden genomen, of wordt voor het lagere niveau een onop
losbare beslissingssituatie gecreeerd. 

3+ Schaalbepaling; de Elementaire Produktie Situatie 

Tot nu toe is gesproken over produktiesituaties zonder dat hiervan de schaal 
nader .is afgebakend. Deze produktiesituaties werden als systeem beschouwd, 
waarvan de relaties bestonden uit fysieke afhankelijkheden tussen middelen en 
uit een gemeenschappelijke betrokkenheid bij het produktieproces (zie 3.2). De 
implicatie hiervan is, dat voor zover verschillende produkten door groepen ca
paciteiten worden voortgebracht, die onderling geen procesmatige afhankelijk
heden vertonen, er sprake is van verschillende produktiesituaties. Deze produk
tiesituaties kunnen onderling onafhankelijk van elkaar worden beheerst. Tevens 
kan het zinvol zijn een grote produktiesituatie op te splitsen in twee of meer 
kleinere produktiesituaties, die weliswaar aan hetzelfde produktieproces een 
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bijdrage leveren, doch die een sterkere interne samenhang dan onderlinge sa
menhang vertonen. Als dit het geval is, kan worden volstaan met een relatieve 
eenvoudige coördinatie van de verschillende produktiesituaties. Het een en an
der leidt tot de constatering dat een produktiebedrijf verschillende produktiesi
tuaties kan bevatten. Bij het afgrenzen van een produktiesituatie gaat het om het 
opsplitsen van een produktiebedrijf op dusdanige wijze, dat hierdoor tevens een 
opsplitsing in groepen beslissingsfunkties mogelijk wordt. Hierdoor wordt het 
totale beslissingsprobleem van het bedrijf vereenvoudigd (zie ook 3.2.1 en [3]). 
Meer concreet betekent dit het zoeken naar groepen fabrikagefaktoren die qua 
middelen en proces geen of slechts weinig samenhang vertonen met hun omge
ving. Resterende samenhang tussen produktiesituaties moet dermate 'zwak' 
zijn, dat is voldaan aan de volgende eisen: 

1. Tussen de produktiesituaties bestaat geen middelensamenhang. De pro
cesmatige samenhang tussen de produktsituaties bestaat uit het onderling 
toeleveren van produkten. Dat wil zeggen dat de inputs van een produktiesi
tuatie uitsluitend bestaat uit materialen en componenten die worden inge
kocht en uit produkten van andere produktiesituaties. Niet toegelaten is het 
verschijnsel dat een produkt een produktiesituatie verlaat als halfprodukt, 
om in een andere produktiesituatie bewerkt te worden en vervolgens terug
keert naar één van de eerder doorlopen produktiesituaties. 

2. De produktiesituatie moet als aggregaat beschouwd kunnen worden bij 
het opstellen van een produktieplan. Dit betekent dat de doorlooptijd van 
een order door de produktiesituatie vooraf met hoge betrouwbaarheid be
paald moet kunnen worden. Meer concreet betekent dit, dat binnen een pro
duktiesituatie een beheersingsfunktie wordt verondersteld die in staat is er 
voor te zorgen dat de berekende doorlooptijd wordt gerealiseerd. 

Produktiesituaties op deze manier gedefinieerd, kunnen vanuit een beheersings
optiek worden beschouwd als de bouwstenen van een produktiebedrijf. Deze 
produktiesituaties zullen daarom worden aangeduid als 'Elementaire Produktie 
Situaties' (EPS). 

Een horizontale opsplitsing in EPS's maakt een opdeling van produktiebeheer
sing mogelijk, die is gebaseerd op twee verschillende aggregatieniveaus (zie ook 
3.2.2): 

Produktiebeheersing van het geheel van EPS's dat is betrokken bij het
zelfde produktieproces. Hierbij spelen twee beschouwingen een rol; het ge
heel van de EPS's en de verschillende EPS's die ten opzichte van elkaar moe
ten worden gecoördineerd binnen het kader dat voor het geheel is bepaald 
(zoals de afgegeven leverdatum). 
Produktiebeheersing binnen elke EPS. Binnen het kader dat door de 
coördinatiefunktie is bepaald, moet het deel van het produktieproces worden 
beheerst dat door de EPS wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om de beheer-
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sing tot aan het aggregatieniveau waarop de inherente besturing van het fabri
kageproces speelt. 

Bij het beheersen van het geheel van EPS's, is het niet noodzakelijk dat de gren
zen van dit geheel samenvallen met de grenzen van een bedrijf. Een voorbeeld 
waarin dit niet het geval is, treedt op bij situaties waar de produktie bij toeleve
ranciers voor een groot deel wordt beïnvloed door de produktieplanning van de 
individuele afnemers (het zogenaamde 'co-makership'). Dit is een vorm van 
coördinatie tussen een produktiebedrijf en de omgeving waarin dit bedrijf ope
reert. 
Coördinatie tussen EPS's vindt in principe plaats door de materiaaJstromen in 
de tijd te plannen en door het vrijgeven van produktie-orders voor de individue
le EPS's. Deze materiaalstromen vormen de procesmatige afhankelijkheidsrela
ties. Daarbij wordt uitgegaan van berekende doorlooptijden. Voor zover door
looptijden niet betrouwbaar genoeg vooraf te bepalen zijn, kan worden gekozen 
tussen het accepteren van een levertijdoverschrijding, het inschatten van door
looptijden met speling, of het aanhouden van voorraden tussen de EPS's. Al de
ze maatregelen zijn vormen van het gebruik van 'slacks' (zie .a.3). Deze 'slacks' 
compenseren de onzekerheid die overblijft, omdat een niet-aktueel of een on
volledig model wordt gehanteerd. 

Vooruitlopend op de in deel II te behandelen typologie van elementaire produk
tiesituaties, kan nu reeds worden gesteld dat doorgaans in de literatuur twee 
ideaaltypische en extreme vormen van elementaire produktiesituaties worden 
onderscheiden: · 

r. Produktgerichte situatie (flow shop) 
bij dit type elementaire produktiesituaties gaat het om produktieprocessen, 
waarbij alle produkten de capaciteiten in dezelfde volgorde doorlopen (i.c. 
alle produkten hebben dezelfde routing). De capaciteiten zijn in een lijn op
gesteld die samenvalt met de routing van het produkt. Soms zijn de capacitei
ten gekoppeld door transportinrichtingen. Produktiebedrijven die deze ken
merken vertonen worden in in het Engelse taalgebied aangeduid als 'flow 
shop' (zie [14.J). 
Traditioneel gezien wordt dit type EPS geassocieerd met produktie in grote 
series. Tegenwoordig begint het besef door te dringen dat flow shops ook 
bruikbaar zijn bij produktie van grote volumina, echter in kleine series per 
produkt. Hiervoor is dan een aanpassing van de technologie nodig, waardoor 
o.a. omsteltijden worden gereduceerd. 

2. Capaciteitsgerichte situatie (job shop) 
Hier is sprake van een zeer groot produktassortiment. De produkten worden 
in kleinere aantallen gemaakt en hebben onderling sterk wisselende routin
gen. In dit soort situaties heeft het geen zin de fabrikagemiddelen in een lijn 
op te stellen. In plaats daarvan wordt gekozen voor een zogenaamde 'funk
tionele opstelling', waarbij fabrikagemiddelen op grond van bewerkingstech
nische kenmerken worden gegroepeerd (bijv. alle draaibanken staan bij el-



kaar). Bedrijven die volgens dit principe zijn georganiseerd, worden in het 
Engels taalgebied aangeduid als 'job shop' (zie [ 14]). 

Beheersingstechnisch is de produktgerichte situatie het meest eenvoudig. Zeker 
als deze de extreme vorm aanneemt, waarbij slechts één produkt continu wordt 
gemaakt. De beheersing richt zich hier op het besturen van de materiaalstromen 
binnen, tussen en naar de EPS' s. De capaciteitsplanning van de fabrikagemidde
len is hier eenvoudig en wordt vaak als afgeleide beschouwd van de materiaal
stroomplanning. Doordat bij de capaciteitsgerichte situaties de materiaalstro
men tussen de capaciteiten uitermate komplex zijn, zal men in eerste instantie de 
bezetting van de fabrikagemiddelen plannen en in tweede instantie kijken naar 
de materiaalstroom hiertussen. Situaties van dit type zijn qua beheersing vaak 
komplexer dan de produktgerichte situaties. 

In het voorgaande is impliciet uitgegaan van statische produktiesituaties, waarin 
geen grote veranderingen plaatsvinden die van strukturele aard zijn. Dat wil zeg
gen dat geen aandacht is besteed aan veranderingen die in de loop der tijd optre
den en waardoor de aard van produktiebeheersing wordt beïnvloed. Dit soort 
veranderingen zijn bijv. de vervanging van fabrikagemiddelen, wijzigingen van 
doelstellingen, of het zijn veranderingen in de opbouw van de markt. Ook in de 
beschouwingen hierna, zal worden uitgegaan van de aanname dat de tijdscon
stante van dit soort veranderingen langer is dan de horizon die voor operationele 
produktiebeheersing geldt. 

In de volgende paragraaf zal een algemene beheersingsstruktuur worden be
schreven. Het gaat hierbij om een verzameling beslissingsfunkties die elk echter 
niet altijd bij een gegeven produktiesituatie voorkomen. Als een beslissings
funktie bij een specifieke produktiesituatie kan worden onderscheiden, zal het 
belang van de funktie en de uitvoeringsvorm afhangen van de kenmerken van 
deze produktiesituatie. 

3.4. Een algemeen model voor produktiebeheersing 

In het hierna volgende zal een aantal beslissingsfunkties worden beschreven. 
Deze beslissingsfunkties zijn geclusterd tot een viertal groepen. Deze groepen 
hebben elk betrekking op een specifieke horizon. Hieronder worden de groepen 
kort beschreven, waarbij zij in volgorde van afnemende horizon zijn gegeven. 
Achtereenvolgens zijn dit: voorbereidings-, logistiek, EPS-, en bewerkingsni
veau. Bij de onderstaande opsomming is het de bedoeling de verschillende be
slissingsfunkties te identificeren die kunnen voorkomen, zonder dat het gaat om 
een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop zij moeten worden uitge
voerd. 

I. Voorbereidingsniveau 
Beslissingen op dit niveau gaan over materialen of capaciteiten, of aggregaten 
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daarvan, waarbij een horizon gehanteerd moet worden die langer is dan de 
horizon van de reguliere planning. Afhankelijk van de situatie, kunnen on
derstaande beslissingsfunkties worden onderscheiden. 
1. 1. Capaciteitsbehoefteschatting: schatten van de benodigde hoeveelheid 
capaciteit voor de individuele EPS's in een produktiebedrijf. Dit wordt ge
daan voor die capaciteiten die nog kunnen worden aangepast alvorens men 
met produktie begint. Hierbij kan het zowel gaan om aggregaten (bijv. een 
EPS als geheel), of om individuele capaciteiten die als bottleneck worden er
varen. 
I .2. Bepalen van de hoogte van de aggregaatvoorraad. Dit kan gebeuren 
door bijv. de vraag naar een bepaald produkt over de tijd te aggregeren en op 
seizoensafhankelijke fluctuaties te anticiperen met een geleidelijke voorraad
opbouw. Een andere voorbeeld is het maken van een voorspelling voor een 
groep produkten die alle gebruik maken van dezelfde capaciteit. Door voor 
deze groep als geheel een voorraadniveau te bepalen, wordt geanticipeerd op 
mogelijke capaciteitstekorten. 
1. 3. Bepalen van de behoefte aan veel gebruikte en tevens dure materialen ter 
oriëntatie voor de leveranciers. Hierdoor kunnen kortingen worden bedon
gen en wordt de levering op langere termijn veilig gesteld, bijv. door het af
sluiten van afroepcontracten. 
1 + Bepalen van de behoefte aan materialen met een levertijd die langer is 
dan de gebruikelijke planningshorizon, die op logistiek niveau wordt gehan
teerd. Vaak gaat het hier om zeer specifieke materialen. 

2. Logistiek niveau 
Op het logistiek niveau komen beslissingsfunkties voor, die betrekking heb
ben op het totale produktieproces dat moet worden uitgevoerd om aan de 
klantorders te voldoen. Hierbij kan het gaan om beslissingsfunkties die dit 
proces als één geheel beschouwen, of beslissingsfunkties die betrekking heb
ben op de coördinatie van de verschillende delen van het proces, die elk door 
een EPS worden uitgevoerd. 
2. 1. Order acceptatie waarbij een levertijd wordt geschat en overeengekomen 
met de klant. Deze funktie impliceert een controle op aanwezigheid van 
moeilijk verkrijgbare materialen en controle op beschikbaarheid van capaci
teiten die een bottleneck vormen. 
2.2. Klantorderplanning waarbij binnen het kader van de levertijd die aan de 
klant is afgegeven, per EPS het tijdvak wordt bepaald waarin produktie van 
de verschillende delen van een klantorder moet plaatsvinden. Hierbij gaat het 
voornamelijk om een analyse van het kritieke pad. Het plan dat op dit niveau 
wordt opgesteld zal worden aangeduid als 'hoofdproduktieplan'. 
2. 3. Het creëren van produktie- en inkooporders uit geaccepteerde klantor
ders of uit de voorspelde vraag. Hierbij worden de omvang, de volgorde en de 
begin- en einddata bepaald, rekening houdend met aanwezige voorraden. De 
resultaten worden in een produktieplan vastgelegd. 
2.4. Voorraadbeheersing, waarbij het verwachte voorraadverloop in de tijd 
zichtbaar wordt gemaakt. Hiertoe wordt tevens gerekend het alloceren van 



voorraden aan klantorders die in de toekomst moeten worden afgeleverd. 
2. 5. Serievorming van grondstoffen en componenten die worden ingekocht 
of zelf worden vervaardigd. Deze materialen moeten tijdig en in de juiste 
hoeveelheden worden aangetrokken. Hierbij kan sprake zijn van optimale 
serievorming, waarbij bestelkosten, voorraadkosten en risico op buiten 
voorraad raken tegen elkaar worden afgewogen. . 
2.6. Voortgangsbewaking van de uitvoering van het produktieproces per 
klantorder, met als doel het voldoen aan de levertijd die is overeengekomen 
met de klant. 

3. EPS-niveau 
Voor elk van de EPS' s kan meer gedetailleerd een planning worden opgesteld 
binnen de randvoorwaarden die in het hoofdproduktieplan op logistiek ni
veau zijn vastgelegd. 
3. I. Vrijgifte van produktie-orders als het tijdstip daartoe is aangebroken en 
de voortgang van het produktieproces binnen een EPS dit toelaat. 
3.2. Bepalen van de routing over de beschikbare capaciteiten aan de hand van 
de bewerkingsstruktuur. Dit is nodig als met betrekking tot het uitvoeren van 
bewerkingen kan worden gekozen uit twee of meer verschillende capacitei
ten of als vrijheid bestaat met betrekking tot de bewerkingsvolgorde. 
3.J. Het plannen van bewerkingen. Hierbij wordt bepaald wanneer een 
bewerking moet worden uitgevoerd, daarbij wordt gebruik gemaakt van spe
ling in relatie tot de levertijd van het produkt. Binnen deze speling wordt 
gestreefd naar een gelijkmatige capaciteitsbelasting. 
3+ Voortgangsbewaking van inkooporders en van produktie-orders. 

4. Bewerkingsniveau 
Op dit niveau gaat het om beslissingsfunkties die betrekking hebben op indi
viduele capaciteiten binnen een EPS. De beslissingen worden genomen bin
nen het kader van de planning die is gemaakt voor het uitvoeren van de indivi
duele bewerkingen. 
4. 1. Samenvoeging of opsplitsing van produktieorders, bij individuele machi
nes kan worden afgeweken van de grootte van de produktie-order. Ten ge
volge van seriegrootte-effekten kunnen produktie-orders worden samenge
voegd, die een zelfde bewerking moeten ondergaan. Relatief grote produk
tie-orders kunnen worden opgesplitst in kleinere orders, om een betere door
stroming te bewerkstelligen. 
•P· Sequencing, bepalen van de volgorde waarin de orders in de wachtrij bij 
een capaciteit moeten worden uitgevoerd. 
4.J. Voortgangsbewaking per capaciteit en per bewerking. 

Zoals eerder gezegd, is het afhankelijk van de specifieke produktiesituatie of een 
beslissingsfunktie afzonderlijk kan worden onderscheiden en hoe deze dan 
wordt uitgevoerd. In deel II zullen deze situatie-afhankelijkheden uitgebreid 
aan bod komen. 
Daarnaast zal de wijze waarop een beslissingsfunktie wordt vervuld, sterk af-
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hankelijk zijn van de positie binnen de organisatie waaraan deze is toegewezen 
en van de specifieke persoon die het bijbehorende beslissingsproces op een be
paald moment uitvoert. Met name faktoren zoals persoonsgebonden doelstel
lingen kunnen de oorzaak zijn van genomen beslissingen die voor het bedrijf 
ongewenst zijn. Deze aspekten kunnen consequenties hebben voor de informa
tiesystemen. Met name funkties die gericht zijn op controle van uitgeoefende 
taken, of op de communicatie tussen personen worden hierdoor beïnvloed. Op 
deze aspekten zal in deel II niet nader worden ingegaan. 
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4. De behoefte aan een typologie van 
produktiesituaties 

In de vorige hoofdstukken zijn informatiesystemen en beheersingssystemen 
voor fabrikage in algemene zin behandeld. Daarbij werd geen onderscheid ge
maakt tussen verschillende verschijningsvormen van beide soorten systemen. 
Kijkt men naar de praktijk, dan blijkt sprake te zijn van een groot aantal verschil
lende verschijningsvormen van zowel informatiesystemen als beheersingssyste
men. Bovendien zijn deze systemen voortdurend aan verandering onderhevig. 
Elk produktiebedrijf zal zich voortdurend moeten afvragen of men het fabrika
geproces op de juiste wijze beheerst en of de informatievoorziening hiermee in 
de pas loopt. De reden hiervoor, is o.a. dat de omgeving verandert. Deze veran
deringen hebben betrekking op bijv. concurrentieverhoudingen, verkrijgbare 
fabrikagemiddelen en -technologie, verkrijgbare standaardprogrammatuur etc. 
Hierdoor kan een interne aanpassing noodzakelijk worden. Bij het beantwoor
den van de vraag of er wel of niet een aanpassing moet worden doorgevoerd, 
moet een vergelijking tussen twee typen situaties worden uitgevoerd: 

1. De ist-situatie met betrekking tot produktiebeheersing en informatievoor
ziening op het moment dat de vraag zich voordoet. 

2. De soli-situatie met betrekking tot produktiebeheersing en informatie
voorziening waar men in de toekomst naar toe wil. 

Voor beide typen situaties zal men moeten nagaan wat de eigenschappen van de 
programmatuur moeten zijn, die men overweegt aan te schaffen of zelf denkt te 
gaan ontwikkelen. 
Overweegt men standaardprogrammatuur aan te schaffen, dan is het van belang 
het ist-gedeelte dat qua funktie niet verandert en het soll-gedeelte van het bedrijf 
te vergelijken met de mogelijkheden die de programmatuur biedt. Een veel 
voorkomend verschijnsel is dat men aanvankelijk alleen een beeld heeft van het 
ist-gedeelte van het bedrijf. Mede door het bestuderen in detail van programma
tuur, ontstaat geleidelijk een beeld van de soll-situatie. Het gevaar is daarbij niet 
denkbeeldig dat de soll-situatie geheel bepaald wordt door mogelijkheden en 
onmogelijkheden van beschikbare standaardprogrammatuur. Men redeneert 
dan als het ware naar de geboden 'oplossing' toe. 

De vraag hoe men een ist-situatie kan veranderen, zou gemakkelijk beantwoord 
kunnen worden, als voor alle verschijningsvormen van informatiesystemen en 
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beheersingssystemen de ideale kombinaties aangegeven konden worden. Aan
gezien het aantal verschijningsvormen enorm groot is en bovendien deze ver
schijningsvormen voortdurend veranderen, is dit ondoenlijk. 
Wel is het mogelijk abstrakties te maken van produktiesituaties, informatiesys
temen en beheersingssystemen, door te kijken naar een beperkt aantal hoof dei
genschappen hiervan. Deze abstrakties, hierna ook wel 'typen' genoemd, kun
nen worden gebruikt bij het reduceren van de variëteit van verschijningsvormen. 
Door alleen hoofdeigenschappen van produktiesituaties als kenmerken van ty
pen op te nemen, representeert elk type een aantal verschillende verschijnings
vormen van produktiesituaties. Uitspraken die bij een type produktiesituatie 
worden gedaan over beheersings- en informatiesystemen, hebben geldigheid 
voor elk van de verschijningsvormen die tot dat type worden gerekend. Deze 
uitspraken mogen niet afhankelijk zijn van de secundaire eigenschappen die im
mers buiten beschouwing bleven. De typen worden dus als ideaalmodellen ge
bruikt (zie [ 1 ]). 

Het geheel van typen dat wordt onderscheiden, zal worden aangeduid met de 
term 'typologie'. Het gebruik van een dergelijke typologie in de praktijk komt 
neer op het kiezen van het type dat de meeste overeenkomsten vertoont met de 
produktiesituatie die wordt onderzocht. Uit het gekozen type volgen vervol
gens de hoofdkenmerken van de informatie- en beheersingssystemen die bij de 
specifieke produktiesituatie horen. 
Hierbij moet nogmaals worden opgemerkt dat in specifieke situaties om een 
groot aantal redenen kan worden afgeweken van het ideaaltypische model. Dit 
moet echter per individuele situatie worden onderzocht. 

In het volgende deel zal nader worden ingegaan op een typologie van produktie
situaties. Eerst zal een aantal methodologische opmerkingen worden gemaakt 
met betrekking tot typologieën in het algemeen. 
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5. Methodologische aspekten van een 
typologie 

5.I. Typologie 

Als definitie van 'typologie' zal die van Grosse-Oetringhaus [1, p. 34] worden 
gehanteerd: 

'Unter Typologie wird das Gesamt aller Denkprozesse und Denkergeb
nisse verstanden, das die realen Erscheinungsformen eines Untersu
chungsbereiches im Hinblick auf ein Untersuchungsziel durch Abstrak
tion und Differenzierung in eine Ordnung bringt.' 

De elementen van een typologie, als 'Denkergebnis', worden gevormd door ty
pen. 
De definitie van Grosse-Oetringhaus impliceert het volgende: 

- Door te abstraheren van eigenschappen van verschijningsvormen die van 
secundair belang worden geacht, blijven alleen hoofdeigenschappen over. 
Voor zover deze hoofdeigenschappen vergelijkbaar zijn, kunnen verschij
ningsvormen in één typologie worden ondergebracht. Op deze manier wordt 
de reikwijdte van de typologie afgebakend door de hoofdeigenschappen die 
worden beschouwd. 
Er kan bijv. een typologie van produktiesituaties worden opgesteld die alle 
voldoen aan het kenmerk dat zij produkten voortbrengen door aanwending 
van produktiemiddelen. Binnen een op dergelijke wijze afgebakende typolo
gie wordt dan nog geen nader onderscheid gemaakt tussen verschillende ty
pen. 
Typen worden binnen een typologie onderscheiden door te differentiëren 
tussen verschijningsvormen, op grond van verschillende waarden van één of 
meer van de hoofdeigenschappen. 
In het voorbeeld kunnen twee typen worden onderscheiden door bij de pro
duktiemiddelen aan te geven of zij in een lijn- of in een funktionele opstelling 
zijn georganiseerd. 

- Een hiërarchie van typen kan worden gevormd, door onderscheiden ty
pen nader te detailleren. Dit betekent dat extra eigenschappen worden onder
scheiden, naast de hoofdeigenschappen. Op deze wijze kunnen subtypen 
worden gevormd. 



In het voorbeeld kunnen subtypen worden onderscheiden door voor de 
produktiemiddelen aan te geven of zij specifiek geschikt zijn voor een bepaal
de bewerking, of dat zij omstelbaar zijn. 

Een typologie wordt opgesteld om variëteit te reduceren. Naarmate in een typo
logie meer eigenschappen worden gedefinieerd, of als per kenmerk het aantal 
mogelijk optredende waarden groter wordt, zullen meer verschillende typen 
kunnen worden onderscheiden. Hierdoor worden weliswaar de verschijnings
vormen meer gedetailleerd getypeerd, maar wordt de typologie tevens minder 
goed bruikbaar door toename van het aantal typen. Er moet dus, op basis van 
doelstellingen, een afweging plaatsvinden over de mate waarin een typologie 
tussen verschijningsvormen zal differentiëren. 
Grosse-Oetringhaus [1, p. IIO - III] zegt hierover: 

'Eine Systematisierung der Merkmalsauswahl kann durch eine Gruppie
rung der Merkmale in Form einer Klassifizierung erfolgen. Diese Klassifi
zierung muss nach Gesichtspunkten vorgenommen werden, die aus dem 
Untersuchungsbereich abzuleiten sind. Ein systematischer Ansatz muss 
vom Ziel ausgehen.' 

Op de begrippen 'Untersuchungsbereich', 'Ziel' en 'Gesichtspunkt' zal respek
tievelijk in 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 worden ingegaan. Deze faktoren vormen de con
text, van waaruit een typologie wordt geformuleerd. 

5 • .z.. De context van een typologie 

5.2.1. Beschouwingsgebied 

Bij het opstellen van een typologie zal moeten worden aangegeven wat de gren
zen zijn van het gebied dat in kaart moet worden gebracht. Hiervoor moeten 
twee vragen worden beantwoord: 

1. Welk soon objekten wenst men te typeren? 
2. Op grond van welke eigenschappen en waarden wordt de deelverzame

ling bepaald van de totale verzameling objekten die wordt getypeerd? 

De eerste vraag heeft betrekking op de afgrenzing van de typologie als geheel, 
waarbij het gaat om een bovengrens. Er wordt bijv. een typologie van alleen 
produktiebedrijven gevormd. Het antwoord op de tweede vraag is bepalend 
voor de typen die worden onderscheiden. In tegenstelling tot de verschillende 
typen bij een classificatie, hoeven de typen bij een typologie niet alle objekten 
van deze typologie te omvatten. Er kan bijv. worden gekozen voor het typeren 
van alleen die produktiebedrijven, die elektronische produkten voortbrengen en 
die op voorraad produceren. 
De antwoorden op deze vragen bepalen het beschouwingsgebied. Het is van be-
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lang het beschouwingsgebied goed af te bakenen en te definiëren, alvorens met 
het opstellen van een typologie te starten. Gebeurt dit onvoldoende, dan kunnen 
in een later stadium problemen optreden bij het bepalen welke objekten wel, en 
welke objekten niet tot de typologie gerekend moeten worden. 

Het in dit kader te hanteren beschouwingsgebied is in hoofdstuk 3 reeds aan de 
orde geweest. Twee objektsoorten worden getypeerd; de elementaire produk
tiesituatie (EPS) en configuraties van elementaire produktiesituaties. De onder
grens van de typologie wordt bepaald door de kenmerken die zullen worden 
gebruikt bij het definiëren van de typen (zie 7.1). 

5 .2 .2. Doelstelling 

Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet is, omvat het opstellen van een typolo
gie het doelbewust abstraheren van niet-relevante eigenschappen. De reden 
waarom dit wordt gedaan, is dat het onmogelijk is om alle eigenschappen van de 
realiteit in de beschouwing te betrekken. Het opstellen van een typologie zoals 
dat hier wordt behandeld, wordt beschouwd als het vormen van een verzame
ling ideaalmodellen. Een model wordt altijd opgesteld vanuit een bepaald doel. 
Voor het op de juiste manier gebruiken van een model is het nodig dat de gebrui
ker die doelstelling kent. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat het model 
niet op een juiste manier wordt gebruikt. 

Bij het beschrijven van de doelstelling die hier zal worden gebruikt bij het op
stellen van een typologie van EPS's en EPS-configuraties, wordt een onder
scheid gemaakt tussen doelstelling in ruime zin en doelstelling in enge zin. 

De doelstelling in ruime zin van de typologie die hier aan de orde zal komen, is: 

het vormen van een hulpmiddel voor diagnose, dat gebruikt kan worden 
om in bedrijfssituaties snel een bevredigende en passende kombinatie van 
systemen voor produktiebeheersing en informatievoorziening te vinden. 

De doelstelling van de typologie in enge zin is: 

het als ideaalmodellen beschrijven van een aantal veel voorkomende pro
duktiesituaties. 

Voor de doelstelling in enge zin is het toereikend verschillende typen produktie
situaties van elkaar te onderscheiden. De doelstelling in ruime zin is meeromvat
tend. Het gaat bij deze laatste doelstelling niet alleen om het onderscheiden van 
typen situaties, maar ook om het verklaren van eigenschappen van bijbehorende 
produktiebeheersings- en informatiesystemen. Door bruikbare kenmerken en 
waarden te kiezen, moet aan beide doelstellingen voldaan kunnen worden. 



5 .2 .3. Gezichtspunt 

Een model, en dus ook een typologie, wordt gemaakt vanuit een bepaalde op
tiek. Dit noemen wij 'gezichtspunt'. Onder 'gezichtspunt' wordt hier verstaan 
de wijze waarop een persoon de wereld om zich heen ervaart. In het Engels 
wordt dit aangeduid als 'viewpoint', in het Duits als 'Weltanschauung'. 
Een gezichtspunt is persoonsgebonden en omvat het geheel van inzichten, para
digma's, doelstellingen, emoties etc" dat bepalend is voor de interpretatie van 
waarnemingen door een persoon en diens manier van handelen. Het eerder ge
noemde inzichtsmodel wordt als een onderdeel van een gezichtspunt be
schouwd. 
Een gezichtspunt van iemand kan worden geconcretiseerd, als dit wordt be
schouwd in relatie tot een bepaalde situatie en doelstellingen die daarbij worden 
gehanteerd. In dat geval gaat het alleen om die elementen van het gezichtspunt, 
die voor de specifieke situatie van belang zijn. 'Gezichtspunt' zal met deze inge
perkte betekenis worden gebruikt. Hieronder wordt toegelicht wat dit voor on
ze typologie zal betekenen. 

Het gezichtspunt dat in dit kader wordt gehanteerd, heeft betrekking op infor
matiesystemen en produktiebeheersing en omvat datgene dat in de hoofdstuk
ken 2 en 3 uiteengezet is. De doelstelling die van belang is, omvat het opstellen 
van een bruikbare typologie. Voor het opstellen en voor het gebruik van de ty
pologie, zijn de relaties die verondersteld worden te bestaan tussen fabrikage
proces, produktiebeheersing en informatiesysteem in het bijzonder van belang. 
Beheersingssystemen en informatiesystemen vervullen binnen een bedrijf een 
ondersteunende rol. Afhankelijk van de aard van het fabrikageproces dient be
paald te worden welke vorm van produktiebeheersing het meest adequaat is. 
Uitgaande van het fabrikageproces en de produktiebeheersing, kan vervolgens 
worden ingevuld welk informatiesysteem daar bij past. In figuur 5.1 is dit sche
matisch weergegeven. 

produktie
beheersing 

fabrikage· 
proces 

,_ _____ .........., informatie· 
systeem 

Fig. 5. I Afleidbaarheidsrelaties tussen de verschillende hoofdcomponenten 

Bovenstaande weergave is gestileerd. In de praktijk zal bij het ontwikkelen van 
systemen voor produktiebeheersing en informatievoorziening niet altijd deze 



volgorde worden aangehouden. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn, dat in 
een bestaand bedrijf altijd sprake is van een uitgangssituatie met daarin aanwezi
ge systemen en processen. Als een dergelijke situatie als problematisch wordt 
ervaren, kan het onmogelijk zijn om op korte termijn een 'optimale' informatie
voorziening te bewerkstelligen. In zo'n situatie zal men tijdelijk een minder 
ideale toestand moeten accepteren. Een andere reden zou kunnen zijn, dat door 
onjuist gestelde prioriteiten, of door onvoldoende inzicht in de mogelijkheden 
voor computerondersteunde produktiebeheersing, niet het meest geschikte in
formatiesysteem wordt gekocht of wordt ontwikkeld. 

Samenvattend is het gezichtspunt dat wordt gehanteerd, gericht op de beslis
sings- en informatie-aspekten van een produktiesituatie. Centraal hierin staat 
het uitgangspunt dat informatiesystemen ondersteuning leveren bij het nemen 
van verschillende beslissingen, die gezamenlijk het totale produktiebeheersings
probleem afdekken. Dit impliceert voor het ontwerp van deze informatiesyste
men, dat zij worden bepaald door eigenschappen van identificeerbare beslis
singsfunkties en door eigenschappen van de produktiesituatie die moet worden 
beheerst. 
Andere aspekten, zoals financiële, personele of organieke aspekten, blijven bui
ten beschouwing. 
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6. Bestaande typologieën 

6.1. Inleiding 

In het verleden zijn vanuit een aantal verschillende invalshoeken typologieën 
ontwikkeld die betrekking hebben op produktiebedrijven als geheeL Hiervan 
noemen wij de typologie van Woodward [5] die organisaties indeelt op basis van 
technologische kriteria en die van Botter [ 1 ]. Bij deze laatste typologie speelt 
tevens de plaats van het bedrijf in de bedrijfskolom een rol. 
Dergelijke typologieën hebben voor ons doel slechts een beperkte bruikbaar
heid. Zij zijn bedoeld voor het typeren van bedrijven als geheel en niet voor de 
door ons gedefinieerde elementaire produktiesituaties. 

Andere typologieën passen beter in het kader dat in het vorige hoofdstuk werd 
gegeven. Een drietal typologieën zal in dit verband worden behandeld. Achter
eenvolgens zijn dit: 

1. Typologie van Wild. Als basis voor de beschrijving is zijn boek 'Con
cepts for Operations Management' genomen [4]; 

2. Typologie van New uit 'Managing the manufacturing of complex pro
ducts - coordinating multi-component assembly' [ 2]; 

3. Typologie van Schomburg. Deze typologie wordt beschreven in zijn dis
sertatie 'Entwicklung eines betriebstypologischen Instrumentariums zur 
systematischen Ermittlung der Anforderungen an EDV-gestützte Produk
tionsplanungs- und -steuerungssysteme im Maschinenbau' [3]. 

Na behandeling van deze typologieën, zal hiervan een evaluatie worden gegeven 
in het licht van het kader dat in het voorgaande hoofdstuk is geschetst. 

6.2. Typologie van Wild 

Het uitgangspunt van Wild is het bieden van inzicht in de aard van 'operating 
systems' en de wijze waarop deze moeten worden beheerst. Een operating sys
tem wordt door Wild gedefinieerd als ' ... a configuration of resources combined 
for the purposes of manufacture, transport, supply or service' (p. 16). Wild be
perkt zijn beschouwingen dus niet tot produktiebedrijven alleen. Het doel van 
de door hem gepresenteerde typologie is het onderscheiden van een aantal ver-



schillende typen produktie- en servicesituaties, waarvoor een specifieke aanpak 
van beheersing moet worden gehanteerd. Zijn gezichtspunt omvat de beheers
aspekten van produktiesituaties, en gaat uit van de veronderstelling dat de aard 
van een produktiesituatie bepalend is voor de aard van het beheersingssysteem. 
Wilds typologie is gebaseerd op een systeemaanpak. Hij zegt daar zelf over: 
'Inevitably we must adopt some form of "systems" approach".' (p. 25). 

Wild acht het niet zinvol 'operating systems' als geheel te typeren, zonder daar
bij hun interne struktuur te betrekken. Volgens hem resulteert een dergelijke 
werkwijze in te abstrakte beschouwingen. In plaats daarvan legt hij de nadruk 
op de struktuur van het 'operating system'. Zonder dat hij expliciete uitspraken 
doet over het niveau van detail waarop deze struktuur moet worden beschreven: 
'It is a matter of convenience at which level we choose to work' (p. 29 ). Wèl geeft 
hij aan dat dit niveau niet al te gedetailleerd moet worden gekozen. 
Elementen bij het beschrijven van zijn typen zijn: funkties, voorraadpunten, 
materiaalstromen en klanten. 1 Wild onderscheidt een zevental typen, waarvan 
er drie betrekking hebben op dienstverlenende processen en vier op produktie
processen. 

In het kader van deze publikatie zijn alleen de vier typen produktiesituaties van 
belang. In onderstaande diagrammen worden funkties door cirkels gerepresen
teerd, voorraadpunten door driehoeken en materiaalstromen door pijlen. 

Type 1 

Er wordt uit voorraad geproduceerd en uit voorraad aan de klant geleverd. 

Dit type is bijv. van toepassing op situaties waar sprake is van een assortiment 
standaard-produkten en waar fluctuaties in de vraag optreden (bijv. produktie 
van elektrische boormachines voor de consumentenmarkt). 

Type2 
Er wordt niet continu uit vooraad geproduceerd, maar wel uit voorraad aan de 
klant geleverd. 

============>()====-;>'\J:======*'"C 
Dit type is van toepassing op situaties waar ten gevolge van seizoensafhankelijk
heid de inputs slechts gedurende beperkte periode aanwezig zijn, of waar de in
putmaterialen kunnen bederven. Daardoor kan alleen in een beperkte periode 
worden geproduceerd (bijv. produktie van suiker uit suikerbieten). 

I. De keuze van voorraadpunten wordt door ons beschouwd als het resultaat van één of meer 
beslissingsfunkties die buiten operationele produktiebeheersîng vallen. Het gaat hierbij om een 
beleid, waarbij een langere horizon wordt gehanteerd dan bij het operationele deel van produk
tiebeheersing. 
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Type3 
Er wordt niet uit voorraad geproduceerd, noch uit voorraad aan de klant gele
verd. 

==~~==...,..()========~C 

Hier gaat het om situaties, waar op bestelling van de klant produkten worden 
geassembleerd uit componenten die reeds op voorraad liggen (bijv. assemblage 
van telefooncentrales). 

Type4 
Er wordt niet uit voorraad geproduceerd, noch uit voorraad aan de klant gele
verd. 

==========•()==========•C 
Dit betreft bijv. situaties waar produkten volledig op basis van specificaties van 
de klant worden vervaardigd en vanaf componentniveau tot op het niveau van 
eindprodukt volledig specifiek zijn. 

De door Wild gedefinieerde typen zijn onafhankelijk van de schaal waarop pro
duktie zich afspeelt. De verschillende typen kunnen daardoor gebruikt worden 
bij het modelleren van produktiesituaties op verschillende niveaus van detail. 
Op die manier ontstaat een hiërarchie van modellen van een zelfde produktiesi
tuatie, die van boven naar beneden in toenemende mate details vertonen. 

6.3. Typologie van New 

De typologie van New beoogt aan te geven welke benadering voor produktiebe
heersing ('operating strategies') moet worden gehanteerd afhankelijk van de 
aard van de produktiesituatie. 
New is voornamelijk geïnteresseerd in kenmerken die bepalend zijn voor pro
duktiebeheersing. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat hij expliciet de af
zetmarkt beschouwt als één van de hoofdkenmerken. Het beschouwingsdomein 
van hem is beperkt tot produktieprocessen die gericht zijn op het voortbrengen 
van komplex samengestelde produkten. Over de schaal waarop deze processen 
worden getypeerd, wordt door hem geen expliciete uitspraak gedaan. Typen 
worden door New onderscheiden op basis van een drietal kenmerken: 

1. 'Organization of the physical flow system', 
2. 'The nature of the product structure', 
3. 'The nature of customer orders'. 

Bij het eerste kenmerk wordt een drietal vormen voor organisatie van de fabrika
gemiddelen onderscheiden; lijn-, funktionele en groepsopstelling. De eerste 
twee vormen werden in paragraaf 3. 3 beschreven. De groepsopstelling is, net als 
de lijnopstelling, eveneens produktgericht. Echter, het gaat hierbij om produk-
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ten die niet noodzakelijk alle capaciteiten in dezelfde volgorde gebruiken, het
geen bij een lijnopstelling doorgaans wel het geval is. Bij een groepsopstelling is 
sprake van korte omsteltijden van capaciteiten. 
Het tweede kenmerk, de produktstruktuur, kan betrekking hebben op enkel
voudige, of samengestelde produkten. Een enkelvoudig produkt bestaat uit 
slechts één soort materiaal. New beperkt zijn beschouwingen overigens tot sa
mengestelde produkten. 
Het derde kenmerk heeft betrekking op de markt. New maakt een hoofdonder
scheid tussen 'make-to-customer-order' en 'make-for-stock'. In het laatste ge:
val gaat het om een beperkt assortiment van meestal goedkope produkten, die in 
grote series worden gemaakt. In het eerste geval maakt New een onderscheid 
tussen 'jobbing production', 'contract work' en 'repeat orders'. 'Jobbing pro
duktie' heeft betrekking op een produktiesituatie waar elk produkt klantspeci
fiek is, in kleine series wordt gemaakt en een groot aantal verschillende orders 
tegelijk onder handen is. Bij 'contract work' vertegenwoordigt elke klantorder 
een groot deel van het totale capaciteitsbeslag, produkten zijn groot en komplex, 
worden vaak bij de klant zelf gemaakt en er gaat een omvangrijke ontwikke
lingstaak aan vooraf. 'Repeat orders' betreft situaties waarin produkten uit een 
vast assortiment worden gemaakt op basis van ontvangen klantorders. Hierbij 
kunnen klantorders voor identieke produkten worden samengevoegd. 
Op basis van het kenmerk 'the nature of customer orders' schetst New slechts 
enkele typen, zonder een volledig uitgewerkte typologie te geven. 

6.4. Typologie van Schomburg 

Het doel van Schomburg is, door het ontwikkelen van een'." betriebstypologi
schen Instrumentariums zur Ermittlung der grundsätzlichen für einen Betrieb 
massgebenden Anforderungen einen Beitrag zur systematischen Auswahl und 
Gestaltung EDV-gestützter Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme zu 
liefern' (p. 4). De typologie moet gebruikt kunnen worden als praktisch hulp
middel bij het bepalen van de specificaties van een geautomatiseerd systeem voor 
produktiebeheersing. 
Het gezichtspunt van Schomburg is zowel op beheersings- als op informatie
aspekten gericht. Een uitgangspunt van hem is '. .. class einander entsprechende 
Strukturen des Produktionsprozesses prinzipiell auch zu gleichen Anforderun
gen an die PPS führen ".' (Onder 'PPS' wordt verstaan 'Produktionsplanungs
und -steuerungssystem'.) 
Schomburgs typologie is bedoeld voor produktiesituaties bij bedrijven met een 
' ... Maschinenbau ähnlichen Produktionsprozess .. .' (p. 4). Dit soort situaties 
voldoet aan onderstaande kenmerken: 
- enkelstuksproduktie, 
- voornamelijk mechanische technologie, 
- produktie binnen eigen organisatie, 

het produktieproces is niet een eenmalig gebeuren en vindt stapsgewijs 
plaats. 
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Het begrip 'Produktion' dat Schomburg hanteert heeft een bredere betekenis 
dan het door ons gehanteerde begrip 'produktie'. 'Produktion' omvat tevens 
konstruktie-, werkvoorbereidings- en materiaalvoorzieningsaktiviteiten. 
Volgens Schomburg maken bovengenoemde kenmerken duidelijk dat zijn typo
logie breder toepasbaar is dan alleen voor 'Maschinenbau'. Hoe breed dat is, 
wordt niet door hem aangegeven. 
Schomburg beschrijft voor de door hem beschouwde categorie van situaties de 
beslissingsfunkties en hun relaties zoals deze binnen de operationele produktie
beheersing worden aangetroffen. 
Schomburg wijst er op, dat bij de analyse van bedrijfssituaties verschillende ty
pen binnen één bedrijf, of afwijkende verschijningsvormen kunnen voorkomen. 
Deze hebben dan mogelijk een afzonderlijke behandeling nodig. 
Voor de afleiding van zijn kenmerken, maakt Schomburg gebruik van de inde
ling die Grosse-Oetringhaus geeft op basis van een systeembenadering van het 
produktieproces [2, p. 112]. Grosse-Oetringhaus onderscheidt onderstaande 
groepen kenmerken: 

Inputkenmerken ('F aktoreinsatzmerkmale'), 
~- aandeel van een groep inputs (bijv. materiaal) in de kostprijs, 
~- mate van specificiteit van de inputs, 
* mate van variatie in specificatie van de inputmaterialen. 
Proceskenmerken ('Prozessmerkmale'), 
>:· struktuur, komplexiteit en volgorde van de materiaalstroom, 
•; struktuur, komplexiteit, volgorde, onderbreekbaarheid, afstemming en 

speelruimte in de bewerkingsvolgorde, 
'' met betrekking tot materialen en produkten die binnen het produktiepro

ces in omloop zijn, spelen vorm, gemeenschappelijke fabrikageprocessen, 
plaatsgebondenheid van de fabrikage en de herhaalbaarheid van het pro
duktieproces, 

* de mechaniseringsgraad van machines, hun opstelling, aantal en tijd/ruim-
telijke beperkingen aan de toewijzing van het fabrikageproces. 

Outputkenmerken ('Outputmerkmale'), 
,; de mate waarin het assortiment eindprodukten constant is, 
'' verwantschap en aantal van zowel eindprodukten als produktdelen (uit het 

oogpunt van het streven naar reductie van variëteit), 
* eenheid waarin het eindprodukt wordt geproduceerd en de mogelijkheid 

de produktie tussen verschillende eenheden te onderbreken. 

Schomburg werkt bovenstaande indeling op een andere manier uit. Dit resul
teert in de volgende kenmerken: 

I nputkenmerken 
1. 'Auftragsauslösungsart' 

Dit kenmerk betreft de relatie tussen produktie-organisatie en afzetmarkt. 
Twee hoofdvormen worden onderscheiden: 'produktie op order' en 'pro-



duktie op voorraad'. De eerste vorm wordt opgesplitst in eenmalige opdrach
ten en in opdrachten waarbij gedurende een langere periode met zekere inter
vallen een produkt wordt afgenomen. 

2. 'Dispositionsart' 
Hierdoor wordt aangegeven in welke mate de materiaalbehoefte specifiek is 
per klantorder. Dit kan variëren van 'volledig specifiek' tot en met 'volledig 
afgeleid uit een produktieprogramma' dat op basis van voorspellingen is op
gesteld. 

3. 'Beschaffungsart' 
Dit kenmerk geeft aan welk deel van het materiaal extern wordt betrokken en 
welk deel zelf wordt vervaardigd. Dit kan variëren van 'onbeduidend' tot 
'vergaand'. 

Proceskenmerken 
4. 'Fertigungsart' 

Het soort produktie kan variëren van 'eenmalige produktie' tot en met 'mas
saproduktie'. Als deelkenmerken hierbij kunnen de grootte en de herhalings
frequentie van produktie-orders worden gezien. 

5. 'Fertigungsablaufart' 
Dit kenmerk betreft de ruimtelijke opstelling van de produktiemiddelen en 
hun onderlinge relaties. Een viertal vormen kan worden onderscheiden; 
'bouwplaatsproduktie' (bijv. schepen, huizen), 'funktionele organisatie', 
'groep- of lijnproduktie' en 'procesproduktie'. Het belangrijkste verschil 
tussen lijn- en procesproduktie is dat bij procesproduktie de produktiemid
delen star aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor daartussen geen speelruimte 
bestaat. 

6. 'Fertigungsstruktur' 
Dit kenmerk wordt in twee subkenmerken beschreven: 'aantal produktie
stappen in het produktieproces' en 'aantal bewerkingen dat op elkaar volgt in 
het totale produktieproces'. De produktiestappen zullen door tussenvoorra
den van elkaar gescheiden zijn. Binnen een produktiestap kan een aantal be
werkingen worden onderscheiden. Zowel stappen als bewerkingen kunnen 
variëren van 'één' tot 'zeer veel'. 

CJutputkenmerken 
7. 'Erzeugnisspektrum' 

Dit kenmerk brengt de mate van standaardisatie van eindprodukten tot 
uiting. Dit kan variëren van 'volledig klantspecifiek' tot en met 'standaard
produkten zonder varianten'. 

8. 'Erzeugnisstruktur' 
De produktstruktuur brengt tot uiting hoe een produkt is opgebouwd uit 
verschillende materialen en onderdelen. Deze kan variëren van 'enkelvoudig' 
tot en met 'komplexe struktuur'. 

Alvorens de verschillende typen situaties te behandelen, behandelt Schomburg 
per kenmerk wat de invloed hiervan is op elk van de onderscheiden beslissings-
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funkties en de registratie van gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
opsplitsing van produktiebeheersing in een aantal beslissingsfunkties en regis
tratiefunkties van gegevens. Deze opsplitsing is van toepassing op de 'Maschi
nenbau'. 
Op basis van clusters van waarden van de genoemde kenmerken, die naar zijn 
oordeel gewoonlijk samengaan, formuleert Schomburg vervolgens een achttien
tal typen produktiesituaties. Per groep kenmerken, die van invloed is op de uit
voering van een bepaalde beheersings- of informatievoorzieningsfunktie, wordt 
geschetst welke uitvoeringsvarianten van deze funktie kunnen voorkomen, af
hankelijk van de waardenclusters van de typen. 

6+ Evaluatie van de beschreven typologieën 

Qua beschouwingsgebied zijn de typologieën van Wild en New in principe ook 
hier bruikbaar. Wild beschouwt produktiesituaties in het algemeen. De service
situaties die hij onderscheidt, kunnen buiten beschouwing blijven. New formu
leert een typologie die eveneens is bedoeld voor produktiesituaties in het alge
meen. 
De typologie van Schomburg is qua beschouwingsgebied te beperkt, aangezien 
deze is gericht op 'Maschinenbau'. De bredere toepasbaarheid die Schomburg 
pretendeert, blijft onduidelijk bij gebrek aan toelichting door hem. 
Over het schaalvraagstuk is Wild het meest expliciet. Zijn idee om produktiesi
tuaties te gebruiken als bouwstenen bij het beschrijven van meer omvattende 
produktiesituaties, sluit aan op het gebruik van de eerder door ons gedefinieerde 
elementaire produktiesituaties. Ofschoon zowel New als Schomburg wijzen op 
het verschijnsel, dat verschillende van de door hen onderscheiden typen binnen 
één produktiebedrijf kunnen voorkomen, werken zij dit niet nader uit. Noch de 
schaal van hun typen, noch de aard van interakties tussen verschillende typen 
worden door hen behandeld. 

De typologieën van Wild en New hebben als doelstelling het verhogen van in
zicht in de wijze waarop produktiesituaties moeten worden beheerst. Een der
gelijk inzicht wordt door hen als voorwaarde beschouwd voor het doelmatig 
toepassen van technieken voor planning en voorraadbeheersing. 
De doelstelling van Schomburg is geheel anders. Het gaat hem om het formule
ren van eisen aan informatiesystemen voor produktiebeheersing, afhankelijk 
van het karakter van het type produktiesituatie. 

Met betrekking tot het gezichtspunt is alleen de typologie van Schomburg bruik
baar. Schomburg bepaalt als enige zijn kenmerken zowel op grond van overwe
gingen van produktiebeheersing als van informatievoorziening. 
Zoals reeds gesteld, gaat Wild het meest uitvoerig in op het schaalvraagstuk. 
Wild hanteert hierbij het uitgangspunt dat zijn typen bruikbaar zijn bij het be
schrijven van produktiesituaties, ongeacht het aggregatieniveau waarop zij 
voorkomen. Deze stelling zal niet door ons worden ondersteund. De reden hier-



voor, is dat wij uitgaan van de stellingname, dat op de verschillende aggregatieni
veaus beslissingsfunkties voorkomen die specifiek zijn voor die niveaus. De in
formatiebehoefte die bij deze beslissingsfunkties optreedt kan niet worden ver
vuld door uitsluitend gegevens te aggregeren. De analyse van produktiebeheer
sing in termen van EPS- en logistiek niveau laat duidelijke verschillen zien tussen 
beslissingsfunkties op verschillende niveaus van aggregatie (zie hoofdstuk 3). 
aantal elektronische componenten. 
Een gezichtspunt dat de drie typologieën gemeenschappelijk hebben, is dat ver
schillende verschijningsvormen van produktiebeheersing verklaard kunnen 
worden op grond van kenmerken van de produktiesituatie in relatie tot haar om
geving (i.c. de markt). 

De essentie van alle typologieën zijn de kenmerken die door de verschillende 
auteurs worden onderscheiden. Schomburg is hierin het meest uitvoerig. De 
kenmerken die New onderscheidt, vormen een subset van de kenmerken van 
Schomburg. Het eerste kenmerk van Wild, het op order of uit voorraad leveren 
van eindprodukten, valt samen met het eerste kenmerk van Schomburg. Het 
tweede kenmerk van Wild, het produceren uit materialen die op voorraad liggen 
of specifiek worden besteld, hangt samen met het tweede kenmerk van Schom
burg. Als materialen namelijk specifiek zijn voor een bepaalde klantorder, zul
len zij niet op voorraad worden gehouden, tenzij zij erg goedkoop zijn en een 
kans op herhaling van het gebruik bestaat. 
Een bezwaar van de aanpak van Schomburg is dat de relatie tussen gezichtspunt 
en kenmerken niet expliciet wordt gemaakt. Daardoor hebben de kenmerken 
een arbitrair karakter. Beargumentering van gekozen kenmerken bestaat uitslui
tend uit referenties naar literatuur, waarin deze kenmerken worden genoemd als 
faktoren die bepalend zijn voor het soort systemen voor produktiebeheersing. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat geen van de onderzochte typologieën 
volledig past binnen het door ons geformuleerde kader. 
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7. Een typologie van 
produktiebeheersingssituaties 

7.1. Afleiding van de kenmerken en hun waarden 

De kenmerken die ten grondslag liggen aan de hier te formuleren typologie, 
moeten verklarend zijn voor de verschillen tussen beslissingsfunkties die binnen 
produktiebeheersing worden onderscheiden, of voor de te hanteren informatie
systemen. Afhankelijk van de waarden die bij deze kenmerken worden onder
scheiden, zullen verschillende uitvoeringsvarianten optreden van systemen voor 
produktiebeheersing en informatievoorziening. Hierbij wordt nogmaals bena
drukt, dat het niet gaat om het geven van een volledig gedetailleerde beschrij
ving. 
Bovenstaande eis kan nader worden geconcretiseerd tot: 

1. een kenmerk moet van invloed zijn op de komplexiteit van het beheer
singsprobleem en daardoor bepalend zijn voor het voorkomen van één of 
meer afzonderlijke beslissingsfunkties, of, 

2. het kenmerk moet rechtstreeks bepalend zijn voor het informatiesysteem 
waarvan gebruik wordt gemaakt. 

De laatste eis opent met name de mogelijkheid dat wordt geanticipeerd op de 
informatiebehoefte die voorkomt bij het nemen van beslissingen op incidentele 
basis en waarvoor dus geen beslissingsfunktie bestaat. 

Uitgaande van de definitie van produktiebeheersing in par. J.I, van de stelling 
dat specificaties van een informatiesysteem mede volgen uit de aard van zowel 
produktiesituatie en produktiebeheersing (par. 5 .2.2), en ervan uitgaande dat er
varen komplexiteit afhangt van het aantal parameters en variabelen dat bij de 
beheersing wordt betrokken (3.2), kan een nadere motivering worden gegeven 
voor de kenmerken van de typologie. Daarbij gaan wij uit van het eenvoudige 
model in figuur 7. r. 

materiaal produceer produkt 

capaciteit capaciteit 

Fig. 7.1 Schematische weergave van het produktieproces 
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Bovenstaand model brengt tot uiting dat materialen worden omgezet in produk
ten via het produktîeproces. Hierbij worden capaciteiten gebruikt die na uitvoe
ring van het proces weer opnieuw in ongewijzigde vorm beschikbaar zijn. Het 
model sluit niet uit dat capaciteiten specifiek voor een bepaalde serie produkten 
worden aangetrokken. 

De verschillende kenmerken van de typologie worden hierna behandeld. Deze 
kenmerken hebben echter niet alle betrekking op zowel EPS's als op EPS-confi
guraties. Bij behandeling van de individuele kenmerken wordt hier aandacht aan 
besteed. 
Van invloed op de komplexiteit van produktiebeheersing zijn het aantal afzon
derlijke elementen en de mogelijke kombinaties hiertussen, die bij het nemen 
van de beheersingsbeslissingen betrokken moeten worden. Soorten elementen 
die voorkomen zijn produkten, materialen en capaciteiten. 
Het uitvoeren van liet produktieproces komt neer op het bewerken en onderling 
kombineren van materialen op dusdanige wijze, dat hieruit het gewenste pro
dukt resulteert. De samenstelling van het produkt uit delen vormt de produkt
struktuur. Aangezien twee aspekten worden onderscheiden, i.c. materialen en 
bewerkingen, kan worden gesproken over materiaalstruktuur en bewerkings
struktuur van een produkt als specifieke vormen van de produktstruktuur. Als 
een produkt is samengesteld uit verschillende materialen, moet de toevoer van 
deze materialen worden geregeld, zodat zij tijdig, op de juiste plaats, voor het 

·juiste produkt en in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. Als het produkt ont
staat als gevolg van verschillende bewerkingen, moeten deze in de juiste volgor
de en op de juiste machines worden uitgevoerd. Materiaalstruktuur en bewer
kingsstruktuur vormen de eerste twee kenmerken van de typologie. 
Materialen van een bepaald soort kunnen in verschillende produkten voorko
men. De commonality van het materiaal is een maat voor de omvang van de toe
passing hiervan in een gegeven assortiment produkten. Bij materialen met een 
hoge commonality, kan het zinvol zijn hun voorraden afzonderlijk te beheren 
en af te wijken van de voorraadpolitiek die wordt gevolgd voor de individuele 
produkten waar zij in voorkomen. 
Bewerkingen worden uitgevoerd door capaciteiten die soms geschikt zijn voor 
het uitvoeren van verschillende bewerkingen. De toepasbaarheid van de capaci
teiten brengt de mate tot uiting waarin dit mogelijk is. Als capaciteiten verschil
lende bewerkingen kunnen uitvoeren zijn zij omstelbaar. Hierdoor ontstaat het 
beslissingsprobleem dat capaciteiten op de juiste manier en op het juiste moment 
moeten worden ingesteld, als hiermee verschillende produkten worden gepro
duceerd. 
Capaciteiten kunnen op verschillende manieren ten opzichte van elkaar zijn ge
groepeerd en kunnen zelfs aan elkaar zijn gekoppeld. De ontkoppeling is het 
percentage capaciteiten dat onafhankelijk van andere capaciteiten binnen dezelf
de produktiesituatie door een produkt kan worden gebruikt. Ontkoppelde ca
paciteiten moeten afzonderlijk worden gepland en kunnen in verschillende 
volgorden worden doorlopen. 
Het produktieproces kan verschillende produkten afleveren. De assortiments-



omvang is een maat voor het aantal produkten dat door een produktiesituatie 
wordt voortgebracht. Als er sprake is van een aantal verschillende produkten die 
door dezelfde produktiesituatie worden voortgebracht, moet worden bepaald 
wanneer welk produkt in welke seriegrootte moet worden geproduceerd. 

Bovengenoemde kenmerken zijn individueel, of in kombinatie met elkaar, bepa
lend voor het bestaan van een aantal beslissingsfunkties als deel van produktie
beheersing. Via deze beslissingsfunkties, maar ook rechtstreeks, bepalen zij te
vens de noodzaak gegevens te registreren over produkten (bijv. de catalogus), 
over materialen (bijv. specificaties van componenten), over bewerkingen (bijv. 
bewerkingsvoorschriften), over capaciteiten (bijv. de bewerkingen die deze ca
paciteiten kunnen uitvoeren, over de geplande werklast), over de materiaal- en 
bewerkingsstruktuur van produkten en over de relaties tussen capaciteiten 
(zoals lay-out). 

Tot slot is een geheel ander kenmerk de onzekerheid die resteert bij het nemen 
van belissingen. Deze onzekerheid blijft over als de modellen ontbreken om te 
bepalen welke gegevens nodig zijn, of omdat men bewust een bepaalde hoeveel
heid onzekerheid accepteert (en bijv. 'slacks' aanbrengt om deze te kompense
ren). 

Samenvattend zullen de onderstaande kenmerken van een produktiesituatie 
worden gehanteerd: 

1. de materiaalstruktuur van een produkt, 
2. de bewerkingsstruktuur van een produkt, 
3. de commonality van het materiaal, 
4. de toepasbaarheid van de cap'aciteiten, 
5. de ontkoppeling van de capaciteiten, 
6. de assortimentsomvang, 
7. de omvang en aard van de onzekerheid. 

Elk van de genoemde kenmerken zal hierna verder worden uitgewerkt met mo
gelijk optredende waarden en voorbeelden. Het begrip 'waarde' dient hier niet 
in kwantitatieve zin geïnterpreteerd te worden. Bij elk van de kenmerken wordt 
eenvoudigheidshalve gebruik gemaakt van een ordinale schaal met een kwalita
tieve aanduiding. Tevens zal worden ingegaan op de invloed van het kenmerk op 
produktiebeheersing qua uit te voeren beslissingsfunkties en registratie van ge
gevens. 

M ateriaalstruktuur (kenmerk 1) 
De materiaalstruktuur van een produkt is de opbouw van dit produkt uit mate
rialen, zoals deze bij de discipline Produktie wordt onderscheiden. De relaties 
tussen de materialen hebben het karakter van 'goes in to' relaties en geven weer in 
welke volgorde inputmaterialen, door uitvoering van één of meer bewerkingen, 
in het produkt worden opgenomen. Deze bewerkingen kunnen het materiaal 



ofwel qua aard veranderen zonder dat ander inputmateriaal wordt toegevoegd, 
ofwel verschillende inputmaterialen samenvoegen tot één resulterend produkt. 
In dat laatste geval is sprake van assemblagebewerkingen. Het inputmateriaal 
wordt dan aangeduid met 'component', het resulterende produkt met 'samen
stelling'. 
De materiaalstruktuur van een produkt heeft zowel betekenis binnen een indivi
duele EPS, als voor configuraties van EPS's. Binnen een EPS gaat het om de 
materialen die worden verwerkt tot het produkt dat de output van het produk
tieproces van een EPS vormt. Op het niveau van de EPS-configuratie gaat het 
om de produkten die de EPS's elkaar toeleveren en om de materiaalvoorziening 
naar de individuele EPS's. De configuratie als geheel levert de eindprodukten af. 

Extreem gezien kunnen produktstrukturen voorkomen, waarin slechts twee 
materiaalitems worden geïdentificeerd; het inputmateriaal waar bewerkingen 
op worden uitgevoerd en het eindprodukt. Een voorbeeld hiervan is een spuit
gietwerkstuk, zoals een plastic bord. Produkten met een dergelijke materiaal
struktuur zullen worden aangeduid als 'enkelvoudig' of 'niet samengesteld'. 
Aan het andere einde van het continuum is sprake van produkten die 'zeer kom
plex samengesteld' zijn. Een voorbeeld hiervan zijn printpanelen met een groot 
aantal elektronische componenten. 
Het waardenbereik van het kenmerk 'materiaalstruktuur' is hieronder afge
beeld. 

enkelvoudig, 

eenvoudig 
samengesteld 

niet samengesteld 

komplex 
samengesteld 

zeer komptex 
samengesteld 

Bij komplex samengestelde produkten, bestaande uit verschillende componen
ten die in verschillende bewerkingen achtereenvolgens worden samengevoegd, 
is sprake van een materiaalcoördinatieprobleem. Dit probleem speelt vooral, als 
tevens sprake is van een grote assortimentsomvang. In dat geval is het een pro
bleem om tijdig en in de juiste hoeveelheden componenten aan te voeren naar de 
verschillende EPS' s. Binnen de EPS' s dient het materiaal op de juiste plaats in het 
juiste produkt verwerkt te worden. Een voorbeeld van een bedrijf waar dit soort 
beslissingsproblemen optreedt, is een bedrijf dat komplex samengestelde pro
dukten maakt zoals vliegtuigen. 
De consequentie voor het informatiesysteem is dat een beschrijving van de ma
teriaalstruktuur van elk te fabriceren produkt beschikbaar moet zijn. Een derge
lijke beschrijving wordt verkregen door de materiaalstruktuur van een produkt 
te 'exploderen', hetgeen resulteert in alle samenstellende materialen. Het sys
teem moet verder voor de diverse assemblagebewerkingen inzicht verschaffen 
over de plaats binnen de EPS waar de betreffende materialen nodig zijn. 



Bewerkingsstruktuur (kenmerk 2) 
De bewerkingsstruktuur van een produkt is de geordende verzameling relaties 
tussen de bewerkingen die moeten worden uitgevoerd om het produkt te ma
ken. Het gaat hierbij om de struktuur zoals deze door Produktie wordt onder
scheiden. 
De bewerkingsstruktuur van een produkt is meeromvattend dan de materiaal
struktuur. Immers, als sprake is van het toevoegen van materiaal, gaat hiermee 
altijd een bewerking gepaard. Als daarentegen een bewerking wordt uitgevoerd, 
hoeft dit niet gepaard te gaan met een verandering in de materiaalstruktuur in die 
zin dat materiaal wordt toegevoegd. Denk bijv. aan verspanende bewerkingen, 
of aan het testen van produkten. 
De bewerkingsstruktuur van een produkt heeft alleen betekenis binnen een EPS. 

De bewerking'>struktuur kan variëren van 'enkelvoudig' als sprake is van slechts 
één bewerking tot 'zeer bewerkingsintensief' bij een groot aantal bewerkingen. 

enkelvoudig 

weinig 
bewerkingsintensief bewerkingsintensief 

zeer 
bewerkingsintensief 

Aan de hand van de bewerkingstijden en de aard van de bewerkingen, kan op 
grond van de vraag naar de verschillende produkten worden bepaald wat het 
toekomstige beslag op capaciteiten zal zijn. Het planningsprobleem neemt toe 
met het aantal bewerkingen, het aantal afzonderlijke capaciteiten dat hierbij is 
betrokken en met de toepasbaarheid van deze capaciteiten. 
De consequentie van de bewerkingsstruktuur voor het informatiesysteem, is dat 
dit systeem inzicht moet verschaffen in soorten bewerkingen en hun onderlinge 
relaties. Bewerkingen kunnen nader omschreven zijn in de vorm van bewer
kingsvoorschriften. Voor toewijzing van bewerkingen aan capaciteiten, moet 
het informatiesysteem gegevens bevatten over de mogelijke relaties hiertussen. 
Een bewerking kan op verschillende capaciteiten worden uitgevoerd en een ca
paciteit kan verschillende bewerkingen uitvoeren. 

Commonality (kenmerk 3) 
Een samengesteld produkt bestaat uit een aantal verschillende materialen. Elk 
van deze materialen kan, als de assortimentsomvang groter is dan 1, in een aantal 
verschillende produkten zijn verwerkt. Voor een (half)produkt, of groep 
(half)produkten, kan de commonality van alle materialen waar dit produkt of 
deze produkten uit zijn opgebouwd, worden uitgedrukt in een commonality
index. Collier [ I] geeft een kwantitatieve definitie van deze index. Overeenkom
stig deze definitie is de commonality-index minimaal als deze de waarde '1' 
heeft. In dat geval worden alle materialen slechts één keer binnen de betreffende 
groep produkten gebruikt. Zij zijn dan volledig specifiek. De commonality-in
dex is maximaal, als bijv. sprake is van slechts één materiaal dat in alle produkten 
voorkomt. 



geringe commonalîty hoge commonalîty 

commonality = 1 maximale comm. 

De commonality-index wordt hier gedefinieerd voor ruw materiaal en compo
nenten ten opzichte van het produktassortiment van een EPS, en voor produk
ten van de EPS's in relatie tot het assortiment eindprodukten van de EPS-confi
guratie waartoe zij behoren. Op EPS-niveau is de commonality van het mate
riaal bepalend voor de variëteit van de materiaalstroom op de werkvloer en de 
begeleidende gegevensvoorziening. Op logistiek niveau is het voor materialen of 
produkten die een hoge commonality vertonen, zinvol een specifieke voorraad
politiek te volgen. Naarmate de commonality van deze items hoger wordt, zal 
immers het vraagpatroon van deze materialen relatief een gelijkmatiger verloop 
gaan vertonen. Zijn deze materialen ook goedkoop en niet volumineus, dan zal 
hiervan een voorraad worden aangehouden die individueel en onafhankelijk van 
de voorraden van de eindprodukten kan worden beheerst. 
Als een materiaal in verschillende produkten voorkomt, zal het nodig zijn bij te 
houden in welke produkten dit het geval is. Bij het beantwoorden van deze vraag 
worden verschillende materiaalstrukturen van beneden naar boven doorlopen; 
de zogenaamde 'implosie', ook wel 'where used' genaamd. Deze implosie is bijv. 
van belang bij het optreden van storingen in de produktie. In dat geval moet men 
kunnen nagaan welke produkten gebruik maken van het materiaal, zodat de 
consequenties van de verstoring zichtbaar worden. 

Toepasbaarheid (kenmerk 4) 
De toepasbaarheid van capaciteiten heeft betrekking op het aantal verschillende 
bewerkingen dat een capaciteit kan uitvoeren, door hiervan de instelling te wij
zigen. 
Bij capaciteiten varieert de toepasbaarheid van 'geschikt voor slechts één type 
bewerking' (bijv. een machine voor het vullen en afsluiten van melkflessen) tot 
'algemeen toepasbaar' (bijv. een draaibank die een groot aantal verschillende be
werkingen kan uitvoeren). Een capaciteit die slechts één type bewerking kan 
uitvoeren, is volledig specifiek. De meest algemeen toepasbare capaciteit is wel
licht de mens, die in staat is een grote verscheidenheid van taken uit te voeren. 
'Toepasbaarheid' wordt alleen gebruikt in relatie tot capaciteiten binnen een 
EPS. Het waardenbereik is hieronder afgebeeld. 

volledig 
specifiek 

beperkt toepasbaar ruim toepasbaar 

toepasbaar 

Niet volledig specifieke capaciteiten worden omgesteld als hiermee andere be
werkingen moeten worden uitgevoerd. Gedurende de tijd van het omstellen 
wordt niet geproduceerd. Bij een hoge bezetting van de capaciteiten kan hier
door capaciteitsverlies optreden. De benodigde tijdsduur voor omstellen kan 
worden gereduceerd, door in series te produceren. Bij het bepalen van de grootte 
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van deze series moet een afweging plaatsvinden tussen de tijd die nodig is voor 
het omstellen en de voorraden die ontstaan ten gevolge van het seriematig, in 
plaats van op order, produceren. Over het bepalen van optimale seriegroottes 
bestaat reeds veel literatuur (zie o.a [3]). 
Naarmate er sprake is van een groter produktassortiment van produkten met 
onderling sterk afwijkende bewerkingsstrukturen, zal het probleem van het om
stellen in omvang toenemen. 
Omsteltijden kunnen ofwel alleen afhankelijk zijn van de capaciteit, ofwel zijn 
afhankelijk van een overgang tussen twee specifieke bewerkingen. In het laatste 
geval is het wenselijk kombinaties te vormen van bewerkingen met korte om
steltijden 
Het informatiesysteem zal gegevens moeten verstrekken over de capaciteiten en 
de bewerkingen die zij kunnen uitvoeren. Vanuit de bewerkingsstruktuur van 
een produkt, vindt toewijzing plaats van elke bewerking aan een capaciteit. Dit 
gebeurt op basis van de verschillende bewerkingen die een capaciteit kan uitvoe
ren. 

Ontkoppeling (kenmerk 5) 
'Ontkoppeling van de capaciteiten' wordt bepaald door het aantal verschillende 
capaciteiten dat geen fysieke koppeling met elkaar heeft. 
De ontkoppeling is minimaal als sprake is van slechts één groep gekoppelde ca
paciteiten. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf waar de produktie wordt uitge
voerd door een lijn van aan elkaar gekoppelde capaciteiten. Capaciteiten zijn 
volledig ontkoppeld, als voor elke machine de volgorde waarin de materialen 
worden bewerkt, onafhankelijk is van de volgorde bij andere machines. 
Het kenmerk 'ontkoppeling' heeft alleen betekenis binnen EPS's, aangezien ver
schillende EPS' s per definitie altijd zijn ontkoppeld (zie 3. 3 ). Het waarden bereik 
van het kenmerk 'ontkoppeling' is hieronder afgebeeld. 

volledig 
gekoppeld 

weinig ontkoppeld sterk ontkoppeld 

volledig 
ontkoppeld 

Gekoppelde capaciteiten kunnen uit overwegingen van produktiebeheersing 
qua doorlooptijd en bezetting als één geheel worden beschouwd. Deze aggrega
tie vereenvoudigt het beheersingsprobleem. 
Ontkoppeling van capaciteiten binnen EPS's opent mogelijkheden tot wachtrij
vorming. Bij elke capaciteit kan een wachtrij van orders voorkomen en per 
wachtrij kan vervolgens worden beslist over de volgorde waarmee de verschil
lende orders in produktie worden genomen ('sequencing'). 
Daarnaast moet bij ontkoppelde capaciteiten een uitspraak worden gedaan over 
de volgorde waarmee zij worden doorlopen. De routing van een produkt over 
de verschillende capaciteiten wordt door Werkvoorbereiding opgesteld, door 
het toekennen van capaciteiten aan bewerkingen in de bewerkingsvolgorde. 
Soms is echter speelruimte aanwezig binnen een EPS. Dit is bijv. het geval als 
twee of meer identieke capaciteiten aanwezig zijn. In dat geval moet hieruit een 



keuze worden gemaakt. Ook kunnen alternatieve capaciteiten aanwezig zijn, 
waarnaar kan worden uitgeweken bij overbezetting of storing bij de reguliere 
capaciteit. 
Naarmate het assortiment in omvang toeneemt en de bewerkingsstrukturen van 
de produkten meer van elkaar afwijken, nemen zowel het sequencing- als het 
routingprobleem in omvang toe. Een grote toepasbaarheid van de capaciteiten 
heeft eveneens een versterkend eff ekt op beide problemen. 

Assortimentsomvang (kenmerk 6) 
De assortimentsomvang is het aantal verschillende produkten dat potentieel 
door een produktiesituatie wordt voortgebracht. 
Het kenmerk 'assortimentsomvang' kan zowel worden gebruikt voor het type
ren van EPS's als EPS-configuraties. 
De assortimentsomvang is minimaal als slechts één produkt wordt voortge
bracht, bijv. bij produktie van onderdelen zoals drijfstangen of van eenvoudig 
samengestelde produkten zoals bolpennen. Bij sommige produktiesituaties is 
het produktassortiment in theorie onbeperkt, aangezien de klant specificeert 
wat moet worden gemaakt, bijv. de fabrikage van specifieke onderdelen. Het 
waardenbereik is hieronder afgebeeld. 

klein groot 

één zeer groot 

Een assortimentsomvang groter dan één, introduceert het probleem dat moet 
worden beslist over de volgorde waarin de produkten zullen worden gemaakt. 
Hierbij wordt uitgegaan van een beperkte capaciteit van de EPS's, waardoor or
ders voor de verschillende produkten niet direkt kunnen worden uitgegeven 
naar de EPS' s. Vrijgifte van een order vindt pas plaats als de capaciteitsbezetting 
binnen de EPS dit toelaat. 
Bij een klein assortiment zullen produkten eerder op voorraad worden geprodu
ceerd dan bij een groot assortiment. Bij een groot of zeer groot assortiment zal 
de herhalingsfrequentie van de vraag naar elk van de produkten laag zijn en pro
duktie op order plaatsvinden. 
Naar mate het assortiment groter is, zal de inherente beheersing geringer zijn en 
zal de benodigde gegevensverzameling een grotere omvang hebben. Bij een zeer 
groot assortiment zullen per order o.a. de produktstruktuur en de bewerkings
voorschriften telkens opnieuw moeten worden opgesteld. Het informatiesys
teem kan hierbij ondersteuning geven door het mogelijk te maken dat gegevens 
over eerder geleverde, soortgelijke varianten worden gebruikt bij het opstellen 
van de gegevens voor de nieuwe produkten. 
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Onzekerheid (kenmerk 7) 
Onzekerheid kan worden ervaren met betrekking tot een aantal verschillende 
faktoren. Onzekerheid treedt o.a. op over de vraag in de toekomst qua tijdstip, 
omvang en specificaties van te leveren produkten. Daarnaast kan onzekerheid 
optreden over de voortgang bij de uitvoering van het produktieproces. Een der
de vorm van onzekerheid heeft betrekking op de toelevering van benodigde ma
terialen en capaciteiten. 
Het kenmerk 'onzekerheid' is zowel op EPS-niveau als voor het logistieke ni
veau van belang. 
De onzekerheid kan variëren van 'o', er is dan sprake van 100 procent zekerheid, 
tot 'volledig onzeker'. Het kenmerk 'onzekerheid' met zijn waarden wordt hier
onder afgebeeld. 

volledige 
zekerheid 

geringe onzekerheid grote onzekerheid 

zekerheid ; 0 

Men kan trachten onzekerheid te reduceren door het inwinnen van extra infor
matie omtrent het gedrag van de faktoren waarover onzekerheid bestaat (bijv. 
het voorspellen van de vraag of het storingsgedrag van machines). Een andere 
strategie is dat men tracht het gedrag van deze faktoren op dusdanige wijze te 
beïnvloeden, dat dit een meer bekend verloop gaat vertonen (bijv. reklame ter 
beïnvloeding van de vraag). 
Zoals geconstateerd in hfdst. 2., zal men tot op zekere hoogte onzekerheid kun
nen accepteren. Dat kan bijv. gebeuren door voorraden materiaal en produkt 
aan te houden ter kompensatie van ervaren onzekerheid aan respektievelijk de 
input- en de outputzijde van het produktieproces. Bij onzekerheid met betrek
king tot de voortgang van het produktieproces, kan men voorraden halfprodukt 
aanhouden of in de planning doorlooptijden met speling gebruiken. De onze
kerheid over de marktvraag zal in het algemeen groter zijn, naarmate het assorti
ment groter is (zie ook kenmerk 6). 
De rol van het informatiesysteem is hier evident. Voor zover onzekerheid redu
ceerbaar is en voor zover de kosten van deze reductie de baten niet overtreffen, 
zal het informatiesysteem moeten worden gebruikt voor het verschaffen van ge
gevens, die deze reductie kunnen bewerkstelligen. 
In concreto betekent dit het geven van beslissingsondersteuning door o.a. het 
voorspellen van gebeurtenissen in de toekomst (zoals de marktvraag of machi
nestoringen). Daarnaast moet het informatiesysteem gegevens verstrekken over 
de aktuele stand van zaken van het procesverloop. De resultaten van genomen of 
voorgenomen beslissingen moeten door het informatiesysteem aan hiervan af
hankelijke beslissingsfunkties worden doorgegeven. Dit laatste is een coördina
tiefunktie van het informatiesysteem. 

In paragraaf 7.2 zullen vijf typen produktiesituaties worden behandeld die geza
menlijk de typologie van EPS's vormen. Deze typen worden gedefinieerd als 
clusteringen van waarden van de kenmerken. In paragraaf 7.3 komt een vijftal 
typen EPS-configuraties ter sprake. 



In de volgende paragraaf en de daarop volgende hoofdstukken is het nodig on
derscheid te maken tussen elementaire produktiesituaties (EPS's) als ideaalmo
del bedoeld en specifieke produktiesituaties zoals deze in de praktijk voorko
men. Een specifieke produktiesituatie die qua schaal overeen komt met een EPS 
en die kan worden toegewezen aan één van de typen uit de typologie, zal worden 
aangeduid als 'PS'. 

7.2.Typen Elementaire Produktie Situaties 

7.2.1.lnleiding 

In deze paragraaf worden de vijf typen EPS's van de typologie elk gestileerd 
beschreven op basis van de waarden van de kenmerken die bij elk type voorko
men. In tweede instantie worden bij enkele typen veel voorkomende subtypen 
beschreven op basis van additionele secundaire kenmerken. Van elk type wordt 
aangegeven wat het primaire beheersingsprobleem is, beredeneerd vanuit de 
specifieke waarden van de kenmerken. 
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de bijbehorende beheersingssystemen, zowel 
voor de EPS-typen als voor de EPS-configuraties. De bijbehorende informatie
systemen komen in hoofdstuk 9 aan bod. 

7.2.2.]ob shop produktie 

Onderstaande figuur geeft de waarden van de kenmerken voor de job shop EPS. 
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De produkten die door dit type EPS worden afgeleverd hebben een enkelvoudi
ge of eenvoudig samengestelde materiaalstruktuur. Deze produkten hebben een 
komplexe bewerkingsstruktuur en ontstaan door het uitvoeren van een aantal 
bewerkingen op een stuk uitgangsmateriaal (bijv. plaat, blok, smeed- of giet
stuk). De commonality van het materiaal is voor sommige specifieke uitgangs
materialen gering (bijv. een smeedstuk), voor andere materialen is de commona
lity juist hoog (bijv. plaatstaal). De bewerkingen worden uitgevoerd op capaci
teiten, die elk zijn ontkoppeld van de de overige capaciteiten en waartussen de 
halfprodukten bewegen (bijv. boormachines, draai-, frees- en kotterbanken, 
stansmachines etc.). Elk van de machines is ruim toepasbaar en geschikt voor het 
uitvoeren van een range soortgelijke bewerkingen. De assortimentsomvang is 
groot tot zeer groot. Er is grote onzekerheid, voornamelijk over het soort pro
dukten dat in de toekomst moet worden gemaakt. Daarnaast is de onzekerheid 
groot over de voortgang van het proces, vanwege de grote verscheidenheid van 
produkten en het komplexe patroon van overgangen van halfprodukten tussen 
de capaciteiten. 

In de praktijk komen job shop situaties, zoals hiervoor beschreven, vaak voor in 
machinefabrieken bij het gedeelte dat onderdelen produceert. Deze onderdelen 
worden overeenkomstig de specificaties van de klant gemaakt, waardoor een 
groot assortiment ontstaat. Door dit grote assortiment en de onzekerheid in de 
toekomstige vraag naar specifieke produkten, vindt produktie op order plaats. 
Seriegroottes zijn klein en zijn soms zelfs gelijk aan één exemplaar van een pro
dukt. Het aantal orders dat men tegelijk onder handen heeft is groot. Door het 
zeer specifieke karakter van halfprodukten, wijken de routingen onderling sterk 
van elkaar af. Een opstelling van de capaciteiten in een lijn is daarom zinloos. Er 
is bij PS's van het job shop type daarom sprake van een funktionele opstelling. 
De toegevoegde waarde per produkt is hier meestal groot en wordt veroorzaakt 
door de kosten van mensen en machines die gezamenlijk de bewerkingen uitvoe
ren. 



De hierboven geschetste kenmerken impliceren dat het primaire beheersings
probleem bestaat uit het voldoen aan de overeengekomen levertijd, waarbij tege
lijk een hoge bezetting van de capaciteiten wordt nagestreefd. Deze eisen zijn 
onderling strijdig. Er moet daarom een afweging worden gemaakt. 

92 

7.2 .3 .Massaproduktie 
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Bij situaties van dit type is sprake van het vervaardigen van enkelvoudige tot 
eenvoudig samengestelde produkten. De bewerkingsstruktuur is enkelvoudig 
of weinig bewerkingsintensief. Materialen kunnen zowel een hoge als een gerin
ge commonality hebben. Het kenmerk 'commonality' is derhalve bij dit type 
situatie niet onderscheidend. De capaciteiten zijn volledig specifiek of bijna vol
ledig specifiek. Alle capaciteiten zijn volledig of bijna volledig gekoppeld. Het 
assortiment is beperkt tot één of slechts enkele produktvarianten. De onzeker
heid die bij het beheersen van de produktie wordt ervaren is gering. 

De hier beschreven EPS is een tegenhanger van het voorgaande type. Situaties 
van het type massaproduktie worden vaak aangetroffen bij onderdelen (zoals 
schroeven) of bij eenvoudige produkten (zoals plastic emmers), die in zeer grote 
series worden gemaakt op daarvoor gespecialiseerde machines. Ook de produk
tie van niet-discrete produkten in grote volumina zoals kunstmest, kan tot dit 
type worden gerekend. De machines zijn speciaal ontwikkeld voor de produk
ten die zij moeten maken, in tegenstelling tot de job shop waar standaardmachi
nes worden gebruikt. De koppeling van de machines bestaat uit transportme
chanismen die de produkten volgens een vaste routing van de ene machine naar 
de andere transporteren. Er is daardoor sprake van een produktgerichte lijnop
stelling van de machines. Door de koppeling werken alle machines in hetzelfde 
tempo (zie ook [4]). Demechaniseringsgraad is bij dit type hoog en de capacitei
ten bestaan voornamelijk uit machines. De frequentie van de vraag naar de pro
dukten is dermate hoog, dat produktie op voorraad plaatsvindt. De toegevoegde 
waarde per produkteenheid is doorgaans gering. 

Het produktieproces bij dit soort situaties is rigide en nauwelijks wijzigbaar. 
Produktie kan alleen efficiënt plaatsvinden in een stabiele omgeving (verzekerde 
aanvoer van grondstoffen, een constant vraagpatroon en het bijna volledig ont
breken van capaciteitsstoringen). Het beheersingsprobleem zal voornamelijk 
gericht zijn op het beïnvloeden van de omgeving van het produktieproces (af
sluiten van raamcontracten met leveranciers, verkoopcampagnes, geplande 
stops voor groot onderhoud, etc.). 
Een extra beheersingsprobleem treedt op als het assortiment meer dan één pro
dukt omvat. In dat geval moet een uitspraak worden gedaan over de seriegroot
tes en de volgorde waarin zal worden geproduceerd. Door de koppeling van de 
capaciteiten kunnen zij vanuit beheersingsoverwegingen als één aggregaat wor
den beschouwd. In de literatuur wordt daarom dit beheersingsprobleem ook 
wel aangeduid als het 'één-machine/meer-produkten' probleem (zie bijv. [ r ]). 

93 



7.2 .4.Serieproduktie 
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De kenmerken materiaal- en bewerkingsstruktuur zijn betrekkelijk weinig on
derscheidend bij dit type EPS. Extreme waarden van dit kenmerk komen echter 
niet voor. Een grote groep componenten (of eventueel grondstoffen) en halfpro
dukten heeft een hoge commonality. De toepasbaarheid van de capaciteiten va-
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rieert van beperkt toepasbaar tot ruim toepasbaar en zij zijn volledig of weinig 
gekoppeld. Het assortiment is klein, doch groter dan bij massaproduktie het ge
val is. De onzekerheid is groter dan bij massaproduktie en heeft voornamelijk 
betrekking op de voortgang van het produktieproces en mogelijke uitval die 
daarbij optreedt. 

Met uitzondering van de kenmerken 'materiaalstruktuur' en 'commonality', ne
men situaties van dit type een tussenpositie in tussen EPS's van het type job shop 
en het type massaproduktie. Seriematige produktie komt vaak voor bij produk
ten zoals radio's, kantoormeubels, medicijnen. 
De capaciteiten zijn doorgaans in een lijn opgesteld en zijn als standaardprodukt 
gekocht, of hebben soms aanpassingen ondergaan om hen geschikt te maken 
voor het betreffende produktieproces. Voor zover ontkoppeling aanwezig is, 
kan hiervan gebruik worden gemaakt door het vormen van buffers tussen de 
machines die eventuele tempowisselingen compenseren. Hierdoor wordt de ri
giditeit van de lijn verlaagd (zie [4]). Voor de meeste of zelfs voor alle produkten 
zal voorraad worden aangehouden ter dekking van de vraag gedurende het inter
val tussen twee produktieseries van een zelfde produkt en ter compensatie van 
incidentele fluctuaties in de vraag. Deze voorraden bestaan uit produkten die 
door de EPS worden afgeleverd. Zij komen dus niet binnen de EPS voor en val
len daarom onder verantwoordelijkheid van de beheersing op logistiek niveau. 

Het zwaartepunt van de beheersingsproblematiek binnen de EPS ligt bij het be
waken van de voortgang en bij tijdige aanvoer van de materialen in de juiste hoe
veelheden naar de verschillende verwerkingsplaatsen. 

In de praktijk treedt vaak een verschijningsvorm op die van het boven beschre
ven type afwijkt. Bij die vorm is sprake van produktie-orders die qua omvang 
sterk van elkaar afwijken. Een dergelijke situatie komt voor bij een produktas
sortiment dat voor een deel uit 'snellopers' bestaat met een hoge vraagfrequen
tie en voor een klein deel uit 'langzaamlopers', waarvan de vraagfrequentie la
ger is. Deze langzaam lopende produkten worden niet op voorraad gehouden en 
alleen op order geproduceerd. Orders voor deze produkten veroorzaken een 
verhoogde onzekerheid en kunnen het procesverloop binnen de PS verstoren. 
Als een dergelijke situatie zich voordoet, heeft dit meer ingrijpende gevolgen 
voor de beheersing op voorbereidings- en logistiek niveau. Op dit niveau moet 
immers capaciteit worden gereserveerd voor de langzaam lopende produkten, 
zonder dat hiervoor orders zijn ontvangen. 
Een andere afwijkende verschijningsvorm wordt gekenmerkt door een groeps
gewijze produktie (zie [4] en 6.3). In dit soort situaties hebben de capaciteiten 
wel een vaste produktgerichte opstelling, doch zijn alle ontkoppeld en staan niet 
in een lijn opgesteld. Een belangrijke eigenschap bij dit type situatie, is dat het 
produktiepersoneel niet slechts één of enkele bewerkingen uitvoert bij een vaste 
machine. In plaats daarvan voert iedereen alle bewerkingen van het produktie
proces uit op het produkt. 
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7.2. 5. Eindassemblage produktie 
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Bij eindassemblage wordt een zeer groot produktassortiment verkregen door 
het samenvoegen van een groot aantal componenten. De materiaalstruktuur is 
daardoor zeer komplex. Doorgaans is voor het toevoegen van elke component 
een assemblagehandeling nodig. Daardoor hebben de produkten een zeer be
werkingsintensieve bewerkingsstruktuur. Er is een aantal componenten met ho-



ge commonality, een klein aantal componenten is volledig specifiek (commona
lity = r), in bovenstaande figuur aangegeven bij respektievelijk (1) en (2). Bij 
capaciteiten is overwegend sprake van mensen, die een groot aantal assemblage
handelingen kunnen verrichten. Tenzij gebruik wordt gemaakt van een trans
portlijn, waarop het produkt langs de montageplaatsen wordt gevoerd, is de 
ontkoppeling van de capaciteiten sterk. De voornaamste bron van onzekerheid 
heeft betrekking op de specificaties van de vraag qua soort produkt en op het 
monteren van de juiste componenten. 

Eindassemblagesituaties worden vaak aangetroffen als laatste situatie in een con
figuratie van produktiesituaties, bijv. bij de eindassemblage van vrachtwagens, 
computers, electronenmicroscopen etc. De componenten die tijdens deze fase 
worden verwerkt hebben vaak al een hoge samenstellingsgraad en worden inge
kocht of aangeleverd door produktiesituaties binnen hetzelfde produktiebe
drijf. De waardetoevoeging van al deze componenten aan het produkt is in deze 
fase dan ook hoog. Vanwege de grote, doch eindige, variëteit en de hoge voor
raadkosten van de produkten, vindt produktie op order plaats. 

Het accent van de beheersingsproblematiek ligt op het volgens specificaties bou
wen van het produkt binnen de overeengekomen levertijd. Dit is alleen mogelijk 
als de componenten tijdig door andere PS's of door andere bedrijven worden 
toegeleverd. 

Bij eindassemblage komen twee subtypen regelmatig voor. Bij de eerste vorm 
wordt de assemblage op een vaste plaats uitgevoerd. Dit is vooral het geval bij 
omvangrijke produkten (bijv. textieldrukmachines), of bij produkten die onder
ling qua montagehandelingen sterk verschillen (bijv. computers). Bij de tweede 
vorm is sprake van een transportlijn waarop de verschillende produkten langs de 
montageplaatsen worden geleid. Per montageplaats vertonen de montagehande
lingen weinig variëteit (bijv. in de auto-industrie). 
Situaties van dit laatste subtype ontaarden in serieproduktie, naarmate de varië
teit aan eindprodukten afneemt en de herhalingsfrequentie van de vraag hoger 
wordt. In dat geval zal worden overgegaan naar seriematige eindassemblage die 
niet uitsluitend is gebaseerd op ontvangen klantorders. 
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7.2.6. Projektproduktie 
Materiaalstruktuur 

eenvoudig 
samengesteld 

komplex 
samengesteld 

1-----------+-----xxxxxxxxxxxxxxl 
enkelvoudig, 
niet samengesteld 

Bewerlóngsstruktuur 

zeer komplex 
samengesteld 

weinig 
bewerkingsintensîef bewerkingsintensief 

1-----------+--------xxxxxx1 
enkelvoudig 

Commonality 

geringe hoge 
commonality commonality 

zeer 
bewerldngsintensief 

lx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xlx-x-x-x-x-x -x-x -x-x-x -x-xl 
comm. = 1 maximale oomm. 

ToepasblJlJrheid 

beperkt toepasbaar ruim toepasbaar 

1----------XXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---j 
volledig 
specifiek 

Ontkoppeling 

algemeen 
toepasbaar 

weinig ontkoppeld sterk ontkoppeld 

1-----------1---:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 
volledig 
gekoppeld 

Asscrtimentsomvang 
klein groot 

volledig 
ontkoppeld 

1-----------r---------xl 
êén onbeperkt 

·Onzekerheid 

geringe onzekerheid grote onzekerheid 

1-----------1--------xxxxxl 
volledige 
zekerheid 

iekerheid = o 

Het specifieke karakter van dit type situatie wordt veroorzaakt door het unieke 
karakter van elk produkt. Elke klantorder heeft betrekking op een produkt dat 
niet eerder binnen het bedrijf is gemaakt. Hierdoor is het gebruikelijk dat een 
ontwikkelingsaktiviteit aan de produktie vooraf gaat. De materiaalstruktuur is 
komplex of zelfs zeer komplex. De produkten zijn bewerkingsintensief tot zeer 
bewerkingsintensief. De commonality van het materiaal varieert sterk. De be
werkingen worden voornamelijk door mensen verricht die vanuit een beheer
singsoptiek als ruim toepasbare capaciteiten kunnen worden beschouwd. De 
ontkoppeling van deze capaciteiten is sterk. De onzekerheid is hoog, met name 
ten aanzien van de specificaties van de vraag. Daarnaast speelt onzekerheid met 
betrekking tot de procesvoortgang een grote rol. Elk projekt is immers nieuw, 
waardoor het moeilijk is normtijden vooraf goed in te schatten. De assorti
mentsomvang is in principe onbeperkt. Er bestaat daarom geen zekerheid over 
omvang en aard van de vraag alvorens de ontwikkelingsaktiviteit is afgerond. 



Projektsituaties komen bijv. voor bij bedrijven die vliegtuigen bouwen, die pro
cesbesturingen voor waterzuiverinstallaties maken, of bij bedrijven die specifie
ke installaties of machines maken zoals turbines. 
Bewerkingen zoals gedefinieerd in 3. I zijn hier vaak niet of moeilijk individueel 
te onderscheiden. In plaats daarvan wordt in de planning vaak gewerkt met ag
gregaten van bewerkingen. Deze groepen bewerkingen noemen we 'aktivitei
ten'. Aktiviteiten worden als geheel door een groep personen uitgevoerd die 
hierin gespecialiseerd zijn (bijv. metselaars). Deze aktiviteiten zijn de kleinste 
eenheden die expliciet worden gepland. 
Bij projekten wordt veel uitbesteed aan derden. Dit kan gebeuren in de vorm van 
een deel van het produkt dat bij een ander bedrijf wordt gemaakt, of door aktivi
teiten door derden uit te laten voeren. 

Het accent van het beheersingsprobleem ligt op het voldoen aan de geplande 
doorlooptijd en het streven naar een optimale bezetting van de mensen. Dit is 
moeilijker dan bij eindassemblage, omdat de tijdsduur van de aktiviteiten door
gaans lang is en omdat er sprake is van een hogere onzekerheid. Deze onzeker
heid kan groter worden, naarmate meer wordt uitbesteed. Coördinatie van akti
viteiten en een nauwgezette voortgangsbewaking spelen dan ook een grote rol 
bij de beheersing. 

7.;. Typen EPS-configuraties 

7.3.1. Inleiding 

Zoals reeds gesteld in 3.3, zijn binnen een produktiebedrijf doorgaans verschil
lende PS's betrokken bij het voortbrengen van een verzameling eindprodukten. 
Deze PS's moeten ten opzichte van elkaar worden gecoördineerd, zodat hun 
totale produktieproces de gewenste produkten oplevert. PS's die niet bij de uit
voering van dit produktieproces zijn betrokken, of waarvan de betrokkenheid 
slechts fraktioneel is, hoeven niet bij deze coördinatie te worden betrokken. 
Een aantal mogelijk voorkomende configuraties van EPS's wordt hierna be
schreven. Hierbij gaat het eveneens om ideaaltypen. Van elk van de configuraties 
wordt beschreven welke waarden de kenmerken aannemen die voor het typeren 
van configuraties als geheel van belang zijn. Deze kenmerken zijn: 

I. materiaalstruktuur, 
2. commonality, 
3. assortimentsomvang, 
4. onzekerheid. 

De volgende configuraties worden beschreven: 

I. Massa/serie, 
2. Serie/serie, 
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3. Serie/ eindassemblage, 
4. Job shop/eindassemblage, 
5. Serie/job shop/projekt. 

De beheersing van elk van deze configuraties zal in hoofdstuk 8 nader aan de 
orde komen. 

7.3.2. Massa/serieproduktie 

Materiaalstruktuur 

eenvoudig 
samengesteld 

kom pi ex 
samengesteld 

f-XXXXXXXXXXX---+---------1 
enkelvoudig, 
niet samengesteld 

Commonality 
geringe 

commonality 

zeer komplex 
samengesteld 

hoge 
commonality 

1xx---------1-----xxxxxxj 
comm. = 1 maximale comm. 

Assortimentsomvang 

klein groot 

1------xxxxxxxx[xxxxxx-------1 
één onbeperkt 

Onzekerheid 

grote onzekerheid geringe onzekerheid 

j----xxxxxxxxx---+----------1 
volledige 
zekerheid 

zekerheid = O 

Van alle typen configuraties, heeft dit type de eenvoudigste materiaalstruktuur. 
Doorgaans worden slechts enkele niveaus onderscheiden en slechts enkele 
grondstoffen en materialen. De commonality van het produkt dat door het mas
sagedeelte wordt afgeleverd, is zeer hoog. Daarnaast worden materialen in het 
seriegedeelte verwerkt die volledig specifiek zijn. De assortimentsomvang van 
het eindprodukt kan groot zijn. Onzekerheid is bij dit type zeer gering. De eind
produkten hebben een redelijk stabiel en bekend vraagpatroon. 

Dit type configuratie wordt vaak aangetroffen in de chemische en voedingsmid
delen industrie. Het eerste deel van het produktieproces heeft betrekking op het 
maken van een basisprodukt (bijv. plantaardige olie, chocolade hagelslag). Dit 
gebeurt in zeer grote series. Het basisprodukt wordt vervolgens in kleinere se
ries verpakt. Variëteit aan eindprodukten wordt voor het grootste deel veroor
zaakt door de variëteit aan verpakkingsmateriaal (i.c. verschillende merken, 
landafhankelijke tekst, verschillende volume-eenheden). Voor het verpakken 
wordt gebruik gemaakt van produktielijnen die in hoge mate zijn gemechani-
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seerd. Elke massa PS levert produkten aan een aantal serie PS's. Dit gebeurt via 
een tussenliggend voorraadpunt. 

Het beheersingsprobleem heeft voornamelijk betrekking op het verzekeren van 
aanvoer van grondstoffen. Daarnaast moet zo goed mogelijk worden voorspeld 
wat de vraag naar de verschillende eindprodukten zal zijn, om het seriematige 
gedeelte optimaal te plannen. 

7.3 .3. Serie/ serieproduktie 

Materiaalstruktuur 
eenvoudig 

samengesteld 
komplex 

samengesteld 

1-----xxxxxxxxxxx1---------~ 
enkelvoudig, 
niet samengesteld 

Commonality 

zeer komplex 
samengesteld 

geringe hoge 
commonality commonality 

~X-X-X·X-X-X-X-X-X-X-X-jX-X-X-X-X-X-X-----1 
comm. 1 maximale comm. 

Assortimentsomvang 

groot klein 

t---xxxxxxxxxxxxxfxx--------1 
één onbeperkt 

Onzekerheid 

grote onzekerheid geringe onzekerheid 

r-----xxxxxxxxxxxr----------; 
volledige 
zekerheid 

zekerheid = 0 

De materiaalstruktuur is hier komplexer dan bij massa/serie produktie. Dit type 
is betrekkelijk ongevoelig voor het kenmerk 'commonality'. Ook de assorti
mentsomvang varieert, doch is groter dan bij het eerste type en doorgaans klei
ner dan de assortimentsomvang van de andere typen configuraties. De onzeker
heid is hier hoger dan bij massa/serie produktie. 

Dit type configuratie treft men aan bij de produktie van eenvoudig samengestel
de standaard-produkten, zoals scheerapparaten. Er is dan sprake van een aantal 
PS's die enkelvoudige componenten of eenvoudige voormontages maken. Deze 
componenten en voormontages worden vervolgens stapsgewijs in andere PS's 
tot eindprodukt verwerkt. De assemblage van deze eindprodukten vindt plaats 
in series. Het tijdstip en de omvang van deze series worden bepaald door het 
voorraadniveau van de eindprodukten en de verwachte omvang van de vraag. 
Het logistieke beheersingsprobleem bestaat uit het bepalen van de produktiese
ries eindprodukt en de daaruit voortvloeiende materiaalstromen tussen de ver-
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schiliende PS's qua omvang en tijdstip. Door een juiste afstemming wordt voor
komen dat de produktie binnen de assemblage-PS's stagneert, of dat ongeplande 
voorraden tussen de PS's optreden. 

7.3.4. Serie/eindassemblage produktie 

Materiaalstrukruur 

eenvoudig 
samengesteld 

komplex 
samengesteld 

1---------+-----.xxxxxxxxxxl 
enkelvoudig, 
niet samengesteld 

Commonality 
geringe 

commonality 

zeer komplex 
samengesteld 

hoge 
commonality 

1xxxx-------11-----xxxxxxxxxx1 
comm. = 1 maximale comm. 

Assortimentsomvang 

klein groot 
1---------+------xxxx~ 

één onbeperkt 

Onzekerheid 

geringe onzekerheid grote onzekerheid 

1--------~+----xxxxxxxxxx--; 
volledige 
zekerheid 

zekerheid = O 

De eindprodukten die worden afgeleverd, worden gekenmerkt door een kom
plexe materiaalstruktuur en een groot, doch beperkt, assortiment. De commo
nality van het overgrote deel van de produkten die door de seriematig produce
rende EPS' s worden aangeleverd, is hoog. De onzekerheid met betrekking tot de 
vraag naar individuele eindprodukten is hoog. Door het commonality-effekt is 
de onzekerheid laag met betrekking tot de vraag naar produkten die door de 
serieproduktie EPS's worden toegeleverd. 

Dit type configuratie treedt op bij het produceren van systemen (bijv. compu
ters, operatiekamer-apparatuur). Een aantal hoofdcomponenten heeft een hoge 
commonality (bijv. de centrale processor bij een computer). Deze componenten 
worden seriematig op voorraad geproduceerd. Eindassemblage heeft betrekking 
op het samenstellen van een systeem overeenkomstig de wensen van de klant. De 
systemen worden niet seriematig op voorraad geproduceerd, aangezien het pro
duktassortiment zeer groot is en de herhalingsfrequentie laag is. Naast compo
nenten die zelf worden gemaakt, worden componenten ingekocht, of de pro
duktie daarvan wordt uitbesteed. Door de hoge commonality van een groot aan
tal produkten kan met een relatief beperkte voorraad produkten in kort tijdsbe-
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stek het gewenste eindprodukt worden geassembleerd en worden geleverd aan 
de klant. 

Het beheersingsprobleem heeft, evenals bij het vorige type, dominant betrek
king op het bepalen van de produktieseries die door de verschillende PS's moe
ten worden afgeleverd. Hierbij verschuift het probleem van het bepalen van de 
voorraadhoogte van eindprodukten, naar de produkten die door de PS's op 
voorraad worden gemaakt of die worden ingekocht. Door de grote toevoeging 
van waarde die tijdens de eindassemblage plaatsvindt, is een nauwkeurige timing 
van de aanvoer van materiaal van belang. 

7.3.5.job shop/eindassemblage produktie 

Materiaalstruktuur 

komplex eenvoudig 
samengesteld samengesteld 

1---------+----xxxxxxxxxx1 
enkelvoudig, 
niet samengesteld 

Commonality 
geringe hoge 

zeer komplex 
samengesteld 

commonality commonality 

1---xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-------i 
comm. 1 maximale comm. 

Assortimentsomvang 

klein groot 
r--------+------XXXX-i 

één onbeperkt 

Onzekerheid 

geringe onzekerheid grote onzekerheid 

1---------+----~xxxxxx--1 
volledige 
zekerheid 

zekerheid 0 

Het meest wezenlijke verschil met het voorgaande type is dat de commonality 
van de produkten die intern worden gemaakt en die bij eindassemblage worden 
verwerkt, nu een stuk lager is. Daarnaast is de onzekerheid hoger dan bij serie/ 
eindassemblage. 

Deze configuratie wordt vaak aangetroffen bij fabrieken die komplexe machines 
als eindprodukt afleveren. Een deel van de onderdelen wordt zelf geproduceerd, 
omdat men de technologie daarvoor heeft, of omdat hiervoor specifieke kennis 
nodig is. Een ander deel wordt ingekocht. Het betreft dan standaardonderdelen 
die eenvoudig verkrijgbaar zijn (hydraulische componenten, eenvoudige moto
ren). Een derde groep wordt uitbesteed, omdat andere bedrijven deze compo-
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nenten goedkoper kunnen fabriceren, of omdat men niet zèlf over de benodigde 
technologie beschikt (bijv. bij smeed- of gietstukken). 
Voor de onderdelen die men zelf maakt beschikt men doorgaans over één of 
meer job shop PS's. Elk van deze job shops is doorgaans op een specifieke groep 
onderdelen gericht (bijv. plaat- en stafmateriaal, rotatiesymmetrische delen, 
blokvormige delen en gietstukken). Hierdoor zal binnen deze job shops meer 
ordening qua routing aanwezig zijn dan in de ideaaltypische job shop zoals in 
7.2.2 beschreven. Alle zelf gemaakte onderdelen worden op basis van ontvangen 
klantorders gemaakt. Ten opzichte van delen die worden uitbesteed (zoals giet
stukken), is de doorlooptijd hiervan gering. 

Bij de assemblage komen alle componenten (zelf gemaakt, uitbesteed en inge
kocht) bij elkaar. De assemblage zelf vindt in een aantal stappen plaats en de 
componenten kunnen gefaseerd worden toegeleverd, afhankelijk van de assem
blagefase waarin zij nodig zijn. 

Bij de beheersing gaat het voornamelijk om het reserveren van capaciteiten in het 
job shop gedeelte en het tijdig uitbesteden en inkopen van benodigde compo
nenten. Door het uitbesteden wordt de bewaking van de voortgang een moeilij
ker gebeuren. 
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7.3.6. Serie/job shop/projekt produktie 

Materiaa/struktuur 

eenvoudig 
samengesteld 

komplex 
samengesteld 

;---------~--xxxxxxxxxxx--1 
enkelvoudig, 
niet samengesteld 

Commonality 
geringe hoge 

zeer komplex 
samengesteld 

commonality commonality 

1-X·X·X·X·X·X·X·X·X·X·X·Xt·X·X·X·X·X·X·X·X-X-X·X--l 
comm. 1 maximale comm. 

Assortimentsomvang 

klein groot 
;----------+-------xxj 

één onbeperkt 

Onzekerheid 

geringe onzekerheid grote onzekerheid 
1---------+------XXXi 

volledige 
zekerheid 

zekerheid = O 



Bij dit type configuratie varieert de commonality van de produkten sterk. De 
assortimentsomvang en de onzekerheid nemen extreme waarden aan. Qua kom
plexiteit is de materiaalstruktuur van vergelijkbare orde van grootte als bij de 
voorgaande twee typen configuraties. 

Bij produkten zoals komplexe machines die specifiek voor één klant worden 
ontwikkeld, is vaak sprake van een aantal verschillende PS's die hierbij betrok
ken zijn. Een deel van deze PS's kan produkten leveren die regelmatig worden 
gevraagd en in elk eindprodukt een aantal keer voorkomen (bijv. walsen in ma
chines voor het bedrukken van vinyl). Dit zal zeker het geval zijn, als door het 
bedrijf, naast projecten, tevens systemen of standaardprodukten worden gele
verd die eveneens deze produkten gebruiken. Een andere groep produkten heeft 
een geringere vraag, doch deze vraag herhaalt zich wel. De job shop PS's zullen 
zorg dragen voor de vervaardiging van deze produkten. Tot slot is een deel van 
de produkten specifiek voor een eindprodukt en moet afzonderlijk worden ont
worpen. Naast de zelf vervaardigde componenten wordt een groot deel inge
kocht of uitbesteed. Dit deel is naar verhouding groter dan bij de job shop/eind
assemblage configuratie. 

De verschillende PS's waarvan sprake is, kunnen bij een groot aantal projekten 
en ook nog bij de produktie van andere eindprodukten zoals systemen of stan
daardprodukten betrokken zijn. Door het grote gedeelte dat wordt uitbesteed of 
ingekocht, bestaat het beheersingsprobleem voornamelijk uit het af geven van 
realistische levertijden en er voor zorgen dat deze levertijden niet worden over
schreden. De nadruk ligt bij het plannen van de verschillende aktiviteiten, waar
bij men een optimale bezetting van de PS's tracht te realiseren binnen de be
schikbare tijdsduur. Vanwege de grote mate van onzekerheid is een nauwgezette 
bewaking van de voortgang een wezenlijke funktie. 

In het volgende hoofdstuk wordt de beheersingsproblematiek, die optreedt bij 
zowel typen EPS als typen EPS-configuraties, meer uitvoerig behandeld. 
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8. Typen beheersingsstrukturen 

8.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is kort beschreven dat de onderscheiden typen situaties 
elk met een specifieke beheersingsproblematiek te maken hebben. Voor de aan
pak van deze problematiek zijn verschillende beheersingssystemen nodig. Deze 
beheersingssystemen komen individueel in dit hoofdstuk aan bod. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het algemene model voor produktiebeheersing dat 
in 3.4 is behandeld. 

8.2. Typen EPS-produktiebeheersing 

EPS-beheersing omvat beslissingsfunkties die betrekking hebben op een indivi
duele EPS als geheel en beslissingsfunkties die zijn gericht op groepen of indivi
duele capaciteiten en materialen binnen een EPS. 

8.2.1.]ob shop produktie 

Het grote aantal verschillende produkten met onderling sterk variërende serie
groottes en onderling sterk afwijkende bewerkingsstrukturen, gekombineerd 
met het grote aantal ontkoppelde ruim toepasbare capaciteiten, maakt dat de 
beheersingsproblematiek bij dit type EPS in het algemeen als zeer komplex 
wordt ervaren. De variëteit in de bewerkingsstrukturen en bewerkingstijden is 
hiervan de primaire oorzaak. 

Op EPS-niveau moeten produktie-orders worden vrijgegeven voor uitvoering 
als het daarvoor geplande tijdstip in het logistieke hoof dproduktieplan is aange
broken. Produktie-orders dienen echter alleen te worden vrijgegeven na contro
le van de produktievoortgang op de werkvloer. Het vrijgeven van produktie
orders kan met een vaste frequentie gebeuren (bijv. wekelijks). In zo'n geval 
worden alle produktie-orders voor de komende periode tegelijk vrijgegeven. De 
vrijgiftebeslissing is bepalend voor de werklast van een PS in een bepaalde perio
de en daardoor tevens bepalend voor de haalbare gemiddelde doorlooptijd bij 
een PS. 
Vrijgegeven produktie-orders moeten elk op het niveau van individuele bewer-
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kingen in de tijd worden toegewezen aan de benodigde capaciteiten. Daarbij 
moeten binnen de PS de verschillende produktie-orders met begin- en einddata 
worden ingepland. Door bij het plannen gebruik te maken van speling in de tijd 
ten opzichte van het logistieke hoofdproduktieplan (zie 8.4.4), kan worden ge
streefd naar een gelijkmatige bezetting van de capaciteiten. Bij het inplannen 
moet rekening worden gehouden met eerder ingeplande produktie-orders en 
moet worden getracht overbezetting van de capaciteiten zoveel mogelijk te ver
mijden. Ook kunnen de marges in het hoofdproduktieplan worden gebruikt om 
produktie-orders samen te voegen of op te splitsen. Door het samenvoegen van 
produktie-orders kunnen omsteltijden van machines worden gereduceerd. 
Door het opsplitsen van produktie-orders kan een betere doorstroming worden 
verkregen. Het opstellen van een dergelijke planning wordt ook wel' detailplan
ning' genoemd. 
Een faktor die verhogend is voor de komplexiteit van deze planning, zijn bewer
kingen die elk tegelijk meer dan één capaciteit nodig hebben. Bijv. hulpstukken 
voor het inspannen van te bewerken produkten, die elk op verschillende machi
nes en voor verschillende produkten kunnen worden gebruikt. 
Voordat de detailplanning wordt opgesteld, is door Werkvoorbereiding o.a. de 
bewerkingsstruktuur gedefinieerd en zijn voor deze bewerkingen de capacitei
ten bepaald waarop zij moeten worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de 
routing van het produkt door de PS bepaald. 
Bij uitvoering van de produktie, moet bij elke machine worden bepaald in welke 
volgorde produktie-orders worden afgewerkt. Als aanname wordt gehanteerd, 
dat bij elke machine een wachtrij van produktie-orders aanwezig is. Bij het bepa
len van deze volgorde moet worden voldaan aan de data die in het detailplan zijn 
vastgelegd. Aangezien het in de praktijk bij een echte job shop vanwege de veel
heid en verscheidenheid van orders niet mogelijk is in het detailplan vooraf exac
te data met zekerheid te bepalen, gebeurt dit slechts globaal. Hierdoor ontstaat 
tijdspeling en kan bij een machine worden afgeweken van de volgorde waarmee 
produktie-orders worden afgewerkt. Ook kan het nodig zijn af te wijken van de 
data in het detailplan als verstoringen optreden. Afwijkingen ten opzichte van 
het plan die leiden tot overschrijding van de levertijd, moeten worden gemeld en 
kunnen aanleiding geven tot het chasseren van de betreffende produktie-order. 
Het bepalen van de volgorde van produktie-orders bij een individuele machine 
wordt ook wel aangeduid als 'sequencing'. Volgens bepaalde regels moet aan 
elke produktie-order een prioriteit worden toegekend. Deze prioriteiten zijn 
bepalend voor de volgorde waarmee zij worden afgehandeld. Voorbeelden van 
dit soort prioriteitsregels zijn: 
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De produktie-order met de kortste bewerkingstijd bij een bepaalde ma
chine krijgt de hoogste prioriteit. Het effekt van deze regel is een korte ge
middelde doorlooptijd. 
De produktie-order die na het uitvoeren van een bewerking naar een ma
chine gaat met de kortste wachtrij, krijgt de hoogste prioriteit. Deze regel 
resulteert in een hoge gemiddelde capaciteitsbezetting. 
De produktie-order met de geringste hoeveelheid nog beschikbare tijd, 



lettende op de afgesproken levertijd, krijgt de hoogste prioriteit. Deze regel 
zorgt er voor dat de spreiding in de overschrijding van levertijden gering 
blijft. 

Met deze summiere behandeling van het onderwerp 'sequencing', waarover veel 
literatuur bestaat, wordt hier volstaan (zie verder bijv. [ 1 ]). 

Welke prioriteitsregel, of kombinatie van regels, zal worden gebruikt, is afhan
kelijk van de specifieke situatie. Door gebruik te maken van een geschikte kom
binacie van prioriteitsregels kan worden voldaan aan de geplande gemiddelde 
doorlooptijd per order en kan worden bewerkstelligd dat de spreiding in deze 
doorlooptijd beperkt blijft. 
Als sprake is van parallelle, identieke capaciteiten binnen dezelfde PS, die pro
dukten uit één wachtrij of voorraadpunt betrekken, moet na het bepalen van de 
prioriteit een keuze worden gemaakt uit deze capaciteiten. In zo'n geval kan in 
het algemeen een beter resultaat worden behaald, zowel qua doorlooptijd als 
qua capaciteitsbezetting, dan mogelijk zou zijn zonder parallelliteit. 

8.2 .2. Massaproduktie 

Het beheersingsprobleem betreft veel minder variabelen dan het beheersings
probleem bij het voorgaande type. Beheersingstechnisch is sprake van slechts 
enkele produkten en in feite van één capaciteit. Van uit de fabrikage beschouwd, 
kan deze capaciteit een groot aantal individuele capaciteiten omvatten, doch de
ze zijn star gekoppeld. Daardoor kunnen geen wachtrijen ontstaan tussen de 
capaciteiten. Voor zover verschillende produkten worden gemaakt, moet wor
den beslist over de seriegroottes en de volgorde waarin de produktie-orders 
voor deze produkten worden vrijgegeven. Deze problematiek is in de literatuur 
bekend als het zogenaamde 'één-machine/meer-produkten probleem'. Het be
treft hier echter logistieke beslissingen. 
Vanwege de grote rigiditeit van de capaciteiten, tracht men er voor te zorgen dat 
verstoringen zo min mogelijk optreden. Daardoor is hier de onderhoudsfunktie 
van groot belang. De verkoopafdeling moet proberen een gelijkmatig vraagpa
troon te bewerkstelligen, waardoor met een lager voorraadniveau kan worden 
volstaan. Aan de inkoopkant tracht men zich te verzekeren van een continue 
beschikbaarheid van grondstoffen en componenten. Dit kan o.a. worden be
werkstelligd door het afsluiten van raamcontracten, waarbij voor bijv. een heel 
jaar de levering van grondstoffen of componenten wordt geregeld. Leveringen 
vinden dan periodiek of naar behoefte plaats. Het beïnvloeden van de vraag en 
het afsluiten van raamcontracten zijn weer logistieke beslissingsfunkties. 
Van groot belang is een continue bewaking van de voortgang van het proces. 
Eventuele verstoringen in de voortgang moeten zo snel mogelijk worden gesig
naleerd, omdat zij anders bijzonder ernstige gevolgen kunnen hebben. 

8.2 .3. Serieproduktie 

De produkten worden hier op voorraad geproduceerd. Dit is mogelijk omdat de 



vraag naar een bepaald produkt herhaaldelijk optreedt. De vraag is doorgaans 
voorspelbaar of afleidbaar uit de logistieke planning. Twee wezenlijke verschil
len met massaproduktie zijn, dat bij dit type EPS omstellen regelmatig voor
komt en dat de capaciteiten doorgaans meer ontkoppeld zijn. Ten opzichte van 
job shop produktie is een wezenlijk verschil dat de variëteit aan routingen hier 
veel kleiner, zoniet nihil is. 
Op EPS-niveau worden produktie-orders vrijgegeven. Dit gebeurt qua tijdstip, 
seriegrootte en volgorde overeenkomstig de logistieke planning, tenzij een ver
storing in de voortgang is gerapporteerd. In dat geval wordt de vrijgifte uitge
steld. 
Binnen de EPS op machine-niveau zullen geen of geringe wachtrijen optreden 
als sprake is van capaciteiten met een lijnopstelling. Als sprake is van een groeps
opstelling, bijv. bij seriematige assemblage van schrijfmachines, zullen tussen 
verschillende bewerkingsplaatsen kleine series halfprodukten kunnen voorko
men. Deze series hebben een dempende werking op geringe fluctuaties in het 
werktempo. Het Japanse KANBAN-systeem werkt met dit soort series, die over
eenkomen met de inhoud van containers waarin materiaal wordt aangevoerd 
naar een PS en containers waarin de halfprodukten binnen een PS tussen bewer
kingsplaatsen worden getransporteerd. De seriegroottes waarmee wordt gepro
duceerd zijn vaak gelijk aan de hoeveelheid van een transporteenheid. Bij zeer 
geringe omsteltijden kan zelfs per stuk worden getransporteerd (zie o.a. [ 6] voor 
een beschrijving van het KANBAN-systeem). 
Bij voortgangscontrole kan worden volstaan met een controle voor de EPS als 
geheel door gereedmelding van produktie-orders. Bij een minder stabiele situa
tie kan dit meer gedetailleerd gebeuren, door per periode de output te meten en 
te vergelijken met de geplande hoeveelheden (zie behandeling van I/O Control 
in 9.1.r). 

8.2.4. Eindassemblage produktie 

Het accent ligt hier op handmatige montagehandelingen. Het assemblageperso
neel is in staat tot het verrichten van een groot aantal verschillende handelingen. 
Door het handmatige karakter is de montage relatief flexibel. 
Voor het type eindassemblage dat hier wordt beschouwd, vallen produktie-or
ders qua aantal samen met klantorders. Bij assemblage van komplexe machines 
met een relatief lange assemblagetijd, is het zinvol onderscheid te maken tussen 
voor- en eindmontage. In dat geval worden voor de voormontages afzonderlijke 
produktie-orders gevormd en kan de materiaaltoevoer in de tijd gespreid en per 
produktie-order plaatsvinden (logistieke beslissing). De produktstruktuur is 
bepalend voor de mogelijkheden om binnen het assemblageproces een opsplit
sing te maken in verschillende PS's. 
Het opstellen van de routing speelt bij eindassemblage doorgaans geen rol. Het 
assembleren gebeurt of op een vaste plaats, of met capaciteiten die in een lijn zijn 
opgesteld. In beide gevallen is het van belang tijdig het juiste materiaal aan te 
voeren. 
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8.2. 5. Projekt produktie 

Bij situaties van het type 'projekt' heeft de beheersing op logistiek niveau vaak 
betrekking op produktie-orders die worden uitbesteed aan andere bedrijven. 
EPS-beheersing heeft, wat het interne gedeelte betreft, betrekking op groepen 
personen die elk een groep bewerkingen uitvoeren. Bewerkingen uit zo'n groep 
worden niet uitsluitend in sequentiële volgorde uitgevoerd. Zij kunnen soms 
parallel aan elkaar of gedeeltelijk overlappend worden uitgevoerd. Dit is een be
langrijk verschil met de job shop, waar dit niet mogelijk is. De consequentie 
hiervan is, dat bij een job shop achterstand kan worden ingelopen door prioritei
ten van vrijgegeven produktie-orders te herzien, terwijl bij projekten wordt ge
tracht achterstand in te lopen door het inzetten van extra mensen. 
Door het specifieke karakter van de bewerkingen is een nauwgezette controle op 
voortgang en kwaliteit noodzakelijk, dit moet op gezette tijden gebeuren. Een 
dergelijke controle is ook tijdens uitvoering van de bewerkingen noodzakelijk, 
omdat de uitvoering hiervan soms lang duurt. 
Op vergelijkbare wijze als bij eindassemblage is hier eveneens het coördineren 
v.an de materiaaltoevoer van belang. Daarnaast speelt tevens de coördinatie van 
de verschillende bewerkingen en personen die met de uitvoering zijn belast. Het 
expliciet plannen van de individuele bewerkingen gebeurt zelden tot in detail. 
Een reden hiervoor is de onzekerheid die volgt uit het specifieke karakter van de 
aktiviteiten. De onderlinge afstemming van bewerkingen wordt aan de betref
fende personeelsgroepen overgelaten en omvat zowel het opstellen van routin
gen als de detailplanning. Onder 'routing' wordt in dit verband de volgorde ver
staan waarmee verschillende personen binnen de groep de bewerkingen uitvoe
ren. Een dergelijke afstemming wordt als komplex ervaren, doordat op uitvoe
rend niveau moet worden beslist en doordat verschillende groepen met elkaar 
kunnen interfereren bij een niet-sequentiële volgorde van de aktiviteiten. 

8. 3. Migratie-effekten tussen produktiesituaties 

De beschrijving van de verschillende typen EPS's en beheersingssystemen heeft 
tot nu toe een overwegend statisch karakter gehad. De overwegingen krijgen een 
meer dynamisch karakter als wordt gekeken naar mogelijke overgangen tussen 
de verschillende typen. Afhankelijk van veranderingen in de omgeving zoals 
wijzigingen in het vraagpatroon op de markt of veranderingen in de technologie, 
zal het nodig zijn vanuit overwegingen van effektiviteit of efficiency aanpassin
gen aan te brengen. Deze aanpassingen zijn de oorzaak van het veranderen van 
één of meer eigenschappen .van een PS. 
Drie mogelijke overgangen tussen PS's van verschillende typen worden hieron
der behandeld. 

Situaties van het type 'job shop' kunnen overgaan in situaties van het type 'serie
produktie', als sprake blijkt te zijn van een groep produkten die produktietech
nisch gezien sterke overeenkomsten vertonen en die gezamenlijk een voldoende 
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hoge vraag hebben om hiervoor een afzonderlijke capaciteitsgroep op te zetten. 
Een voorbeeld is de opsplitsing van een job shop PS, waarin door elkaar rotatie
symmetrische delen (zoals assen) en blokvormige delen worden bewerkt, in 
twee PS's die elk een produktgerichte groepsopstelling hebben. Het gaat hierbij 
nog niet om PS's die voldoen aan het geschetste ideaalbeeld van seriematige pro
duktie, maar om een tussenvorm. Deze PS's produceren elk op order, zoals ook 
in de oude situatie het geval was. Het produktassortiment dat elk van deze PS's 
voortbrengt is nu echter een stuk kleiner en de bewerkingsstrukturen vertonen 
onderling meer overeenkomsten. Deze verschijnselen gekoppeld aan de vereen
voudigde capaciteitssituatie (i.c. produktgericht) zorgen voor een aanzienlijke 
vereenvoudiging van de produktiebeheersing. Deze verandering behelst feitelijk 
de overgang van een funktionele organisatie naar een produktgerichte organisa
tie (zie [5]). Het aanbrengen van dit soort vereenvoudigingen wordt in de litera
tuur beschreven als onderdeel van 'groepentechnologie' ([5]). Voor zover het 
effekt is verkregen door gebruik te maken van bestaande capaciteiten, kan in een 
later stadium worden overwogen meer specifieke capaciteiten aan te schaffen. 
Verdere standaardisatie van de produkten kan ten slotte leiden tot overgang naar 
het type 'serieproduktie'. 

'Massaproduktie' is een extreme vorm van 'serieproduktie'. Door het zeer grote 
volume waarmee geproduceerd wordt bij massaproduktie, is een sterke speciali
satie en koppeling van de capaciteiten gewenst en mogelijk. In dergelijke situa
ties kan alleen in een vast produktietempo worden geproduceerd dat overal bin
nen de PS gelijk is. De enige mogelijkheid die men heeft om te voldoen aan varia
ties in de vraag (zowel qua omvang van de vraag als qua soort produkt), is afwis
selend de verschillende produkten in de tijd te produceren. Vanwege de om
vangrijke kosten die gepaard gaan met het omstellen, kan dit vanuit overwegin
gen van produktiebeheersing minder wenselijk zijn. Als echter de tijdsduur van 
het omstellen wordt teruggebracht, kan sneller worden gereageerd op een wisse
lend vraagpatroon. De flexibiliteit met betrekking tot het produktievolume 
blijft dan even beperkt als voorheen, echter de flexibiliteit van de produktiemix 
wordt vergroot. Een bekend voorbeeld is het KANBAN-systeem waarbij een hoge 
flexibiliteit van de produktiecapaciteiten nodig is. Het drastisch terugbrengen 
van omsteltijden, waardoor seriegroottes in hoge mate gereduceerd konden 
worden, is één van de voorwaarden voor invoering van KANBAN. 
Eindassemblagesituaties kunnen het karakter van situaties voor serieproduktie 
krijgen, naarmate de produkten meer worden gestandaardiseerd qua materiaal
en bewerkingsstruktuur. In dat geval zal gekozen worden voor een produktge
richte opstelling van de produktiemiddelen. Standaardisatie van bewerkingen 
heeft het effekt dat minder fouten worden gemaakt en dat de tijdsverliezen ten 
gevolge van inleren beperkt blijven. Hierdoor wordt het 'omstellen' van het 
montagepersoneel vereenvoudigd. Seriegroottes kunnen derhalve relatief klein 
zijn ten opzichte van serieproduktie waar sprake is van een hoge mechanisatie
graad. Grote series zijn niet wenselijk in verband met de hoge waardetoevoeging 
tijdens de assemblage en de daaruit resulterende hoge voorraadkosten van eind
produkten. Een zekere mate van serievorming is toegelaten bij een regelmatig 
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vraagpatroon voor elke variant. Door assemblage als stroomproduktie te orga
niseren, kan een vergroting van de efficiency worden verkregen. 

Het aan de hand van drie voorbeelden toegelichte migratie-effekt, is één van de 
oorzaken van het voorkomen van hybride PS's. PS's die om deze reden voorko
men, kunnen soms worden beschouwd als tijdelijke overgangsvormen. 

8+ Typen produktiebeheersing voor EPS-configuraties 

De onderstaande typen configuraties werden in 7. 3 behandeld: 

i. Massa/serie, 
2. Serie/serie, 
3. Serie/eindassemblage, 
4. Job shop/eindassemblage, 
5. Serie/job shop/projekt. 

Van elk van deze configuraties wordt verondersteld dat: 

zij het totale produktieproces volledig afdekken dat wordt uitgevoerd 
voor een bepaald assortiment eindprodukten, 
het produktieproces van de EPS-configuratie wordt bestuurd op basis 
van één hoofdproduktieplan. 

De tweede veronderstelling houdt niet in dat de PS's alle noodzakelijk tot de
zelfde fabriek, bedrijf of zelfs tot dezelfde onderneming behoren. Wèl houdt 
deze veronderstelling in dat alle betrokken PS's door één hoofdproduktieplan 
worden gecoördineerd. Als aanname geldt verder dat PS's van de configuratie 
niet zijn betrokken bij de produktie van produkten die buiten het assortiment 
van de configuratie vallen. 
Produktiebeheersing zoals deze bij de verschillende configuraties kan optreden, 
wordt hierna behandeld. De beslissingsniveaus waar het om gaat, zijn het Voor
bereidingsniveau en het Logistiek niveau. 

8.4.1. Massa/serie produktie 

Het voorbereidingsniveau speelt hier een belangrijke rol. Voor eindprodukten 
zullen aggregaatvoorspellingen worden gemaakt, waaruit de produktieseries 
voor de PS's kunnen worden afgeleid. Met behulp van technieken voor Lineaire 
Programmering (LP) kan worden bepaald wat de optimale samenstelling (i.c. 
produktstruktuur) moet zijn van elk van de produkten die het massa-gedeelte 
aflevert. Dit geldt bijv. in de mengvoederindustrie en ook in sommige bedrijven 
die samengestelde grondstoffen produceren voor menselijke consumptie, die 
qua samenstelling aan wettelijke bepalingen onderhevig zijn. Bij het bepalen van 
de samenstelling gaat het om de verhoudingen waarin de grondstoffen moeten 
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worden gemengd, afhankelijk van de prijs en toleranties met betrekking tot toe
gelaten verhoudingen. De verkrijgbaarheid op de markt van de verschillende 
grondstoffen kan bij het bepalen van de produktsamenstelling een rol spelen. 
Uit de geplande series voor het massa-gedeelte kan een schatting worden afge
leid van de benodigde hoeveelheid materialen die in het seriegedeelte nodig zijn. 
Deze schatting 'kan worden afgegeven aan de leverancier van dit materiaal ter 
reservering van produktiecapaciteit in zijn bedrijf. De veronderstelling hierbij is 
dat aggregaten van deze materialen kunnen worden beschouwd. Bijv. verschil
lende verpakkingsmaterialen die bij het seriematige gedeelte nodig zijn, kunnen 
alleen qua opdruk van elkaar verschillen. Deze verschillen hebben geen noe
menswaardige capaciteitsconsequenties. 
De berekende produktieseries voor het massa-gedeelte zijn de basis voor het 
afsluiten van afroepcontracten met leveranciers van grondstoffen en inkoopde
len. 

Het seriematige gedeelte betrekt de benodigde produkten in principe uit voor
raad. Er zal sprake zijn van een grote variëteit tussen de verschillende klantor
ders. Sommige klantorders zijn dermate groot dat zij afzonderlijk worden ge
pland en geproduceerd (bijv. voor export). Andere grote orders worden op basis 
van contracten continu geleverd (bijv. voor warenhuisketens) en vormen een 
continu afzetpatroon. Een derde categorie klantorders behelst orders die een 
geringere omvang hebben en die uit voorraad worden geleverd. Er zal onder
scheid worden gemaakt tussen produkten die een regelmatig en groot afzetpa
troon hebben en produkten die minder vaak worden gevraagd (de 'snel-' en 
'langzaamlopers'). Bij het plannen van de verschillende series, moet het onder
scheid worden gehanteerd tussen een vrij constante orderstroom van kleine 
klantorders die uit voorraad worden geleverd en de grote klantorders waarbij dit 
niet mogelijk is. Voor zover het totale orderpakket niet leidt tot volledige bezet
ting van o.a. de seriematig producerende lijnen, wordt gebruik gemaakt van de 
snellopende produkten en hun voorraadposities, om te komen tot een volledige 
bezetting van deze lijnen. De verschillende produktieseries die zijn gevormd en 
gepland, worden in het logistieke hoofdproduktieplan vastgelegd. 

8+2. Serie/serie produktie 

Op het voorbereidingsniveau kan reeds een aantal beslissingen worden geno
men op basis van aggregaatvoorspellingen van de vraag. Dit is mogelijk als het 
enerzijds gaat om produkten die qua materialen, bewerkingen en routingen ster
ke overeenkomsten vertonen en anderzijds als deze produkten vanuit de markt 
beschouwd sterke funktionele overeenkomsten hebben (bijv. verschillende ty
pen elektrische boormachines voor de hobbymarkt). Op basis van aggregaat
voorspellingen kan een aantal maatregelen worden genomen: 

Als de meeste materialen in verschillende produkten uit het assortiment 
voorkomen (materialen met een hoge commonality), kan de aggregaatvoor
spelling worden gebruikt voor het inschatten van de behoefte aan deze mate-



rialen. Deze behoefte is nodig voor het afsluiten van raamcontracten, voor 
het bepalen van de totale voorraad die van de items moet worden aangehou
den, en voor het bepalen van de capaciteitsbehoefte voor zover het compo
nenten betreft die binnen de configuratie worden gemaakt. 
De aggregaatvoorspelling kan worden gebruikt voor het inschatten van 
de vraag naar die materialen, die door een lange levertijd als kritisch worden 
beschouwd. De overige materialen worden met een kortere horizon voor
speld. Dit gebeurt op basis van meer betrouwbare voorspellingen van de 
vraag naar de individuele eindprodukten. 

Op logistiek niveau wordt gewerkt met een kombinatie van een voorspelde 
vraag naar individuele produkten en reeds ontvangen klantorders. Voorspellin
gen per eindprodukt kunnen worden verkregen door opsplitsing van een eerder 
gemaakte geaggregeerde voorspelling, die voor de beslissingsfunkties op het 
voorbereidend niveau is gebruikt. De verhouding waarin de opsplitsing wordt 
gemaakt, kan zijn gebaseerd op historische gegevens over de vraagverhouding 
tussen de verschillende eindprodukten. Een andere benadering is het maken van 
nieuwe voorspellingen voor elk van de eindprodukten afzonderlijk. Dit is alleen 
zinvol als een kortere horizon kan worden gehanteerd dan de horizon die voor 
de aggregaatvoorspelling zou worden gebruikt. In dat geval zal de betrouwbaar
heid van de voorspellingen van de vraag naar elk van de individuele eindproduk
ten hoger kunnen zijn. 
De voorspelling van de vraag vormt de basis voor het op te stellen hoofdproduk
tieplan. De Engelse term 'Master Production Schedule' (MPS) wordt in dit ver
band eveneens veel gebruikt. Het hoofdproduktieplan legt voor de serie/serie 
configuratie als geheel vast welke eindprodukten in welke seriegroottes en in 
welke perioden gemaakt zullen worden. Het plan is een afweging tussen com
merciële wensen (vervat in voorspellingen van de vraag) en produktietechnische 
beperkingen. Voor het opstellen van zo'n plan is het daarom nodig na te gaan of 
kritieke materialen reeds zijn besteld en op tijd binnen zullen zijn en of het plan 
haalbaar is qua verwachte bezetting van de bottleneck capaciteiten. Bij het bepa
len van de seriegroottes moet rekening worden gehouden met de kosten van het 
omstellen in de verschillende PS's versus de kosten van het aanhouden van voor
raden. De volgorde waarin series worden gepland, zal met name afhangen van 
het tijdstip van buiten voorraad raken van een eindprodukt. Bij het opstellen van 
een hoofdproduktieplan geldt een horizon die minstens gelijk is aan de door
looptijd van het produktieproces plus de tijd die nodig is voor materiaalverwer
ving. Als het aanpassen van capaciteiten meer tijd kost dan de materiaalverwer
ving, wordt deze laatste tijdsduur bij de doorlooptijd van het produktieproces 
opgeteld, i.p.v. de tijdsduur van de materiaalverwerving. Het hoofdproduktie
plan wordt feitelijk opgesteld, uitgaande van een oneindige capaciteit (m.u.v. de 
controle op de bottle necks). 

De situatie wordt aanzienlijk anders als het omstellen van de PS's in een zeer 
gering tijdsbestek en daardoor tegen lage kosten kan plaatsvinden. In dat geval 
zal de optimale seriegrootte veel kleiner zijn. In een extreme vorm wordt deze 



gelijk aan de transporthoeveelheid. In zo'n geval kan bij kortcyclische bewer
kingsprocessen een bepaald eindprodukt in een aantal series per dag worden ge
produceerd. Het volgordepro!::ileem is dan verder weinig relevant. Alle produk
ten worden gedurende een bepaalde periode in een vaste volgorde geprodu
ceerd, met voor elk produkt een specifieke frequentie. Een dergelijke beheersing 
vormt de basis van het KANBAN-systeem. Naast korte omsteltijden, zijn een con
tinue beschikbaarheid van materialen en een stabiel vraagpatroon randvoor
waarden voor het effektief funktioneren van een dergelijk systeem. 

Uitgaande van een hoofdproduktieplan met een wisselend patroon van produk
tieseries, moeten ontvangen klantorders worden afgeboekt van de beschikbare 
voorraad als deze direkt worden geleverd. Is dit niet het geval, dan zal het tijdstip 
van aflevering aan de klant in de toekomst worden vastgelegd, waarbij de betref
fende klantorder wordt afgetrokken van de voorspelde vraag die wordt gebruikt 
bij het opstellen van het hoofdproduktieplan. 

Het hoofdproduktieplan vormt de basis bij het bepalen van produktie-orders 
voor de individuele PS's en orders voor in te kopen materialen. Aan de hand van 
de materiaalstruktuur van het produkt moet worden berekend welk deel, in wel
ke hoeveelheid, wanneer en door welke PS moet worden gemaakt. Hierbij 
wordt rekening gehouden met voorraden tussen de PS's, doorlooptijden, serie
groottes en mogelijke uitval. Materiaalbehoeften van verschillende produkten 
die betrekking hebben op een zelf de materiaal en die in dezelfde periode vallen, 
worden samengevoegd tot één behoefte. Deze behoefte wordt van de beschikba
re voorraad in dat tijdvak afgetrokken. Bij het vormen van produktie-orders 
wordt er van uitgegaan dat bottle necks reeds in het hoofdproduktieplan zijn 
gedetecteerd en dat de planning overeenkomstig is aangepast. De planning van 
de individuele PS's levert dien ten gevolge geen strukturele capaciteitsproble
men op. Bij de berekening van de produktie-orders zou men in principe de 
doorlooptijden moeten relateren aan de werklast in de PS. Bij de huidige stand 
van zaken in de produktiebeheersing wordt echter gewoonlijk uitgegaan van 
vaste doorlooptijden per PS, ongeacht de werklast. Het gaat hier in wezen dus 
eveneens om een planning tegen oneindige capaciteit. Uitgaande van de door
looptijd van een produktie-order, wordt door het rekenalgoritme de startdatum 
bepaald door terug te rekenen vanaf het tijdstip dat de order moet worden afge
leverd. Hierbij wordt uitgegaan van de laatst toegestane afleverdatum. Het bere
kenen van alle produktie- en inkooporders in de tijd gefaseerd per PS, heet 'ma
teriaalbehoefteberekening'. In het Engels is de benaming Material Requirements 
Planning (MRP-1) gebruikelijk. Zie [ 2] of [7] voor een meer uitvoerige behande
ling van het algoritme. 
MRP-1 is een coördinerend mechanisme dat voor alle produkten de noodzake
lijke berekeningen maakt aan de hand van doorlooptijden en seriegroottes. Een 
gevaar van deze manier van werken is het ontstaan van een vertroebeld beeld van 
de echte prioriteit van produktie-orders. Bijv. bij een vertraging van een pro
duktie-order vindt signalering plaats en zal men gaan chasseren. Het kan echter 
voorkomen, dat het deel van de order dat echt nodig is voor de levering aan 
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aktuele klantorders wel op tijd klaar is. De overige produkten die ten gevolge 
van de seriegrootteberekening eveneens worden geproduceerd, komen wel te 
laat zonder dat dit bezwaarlijk is. Een dergelijk onderscheid wordt door MRP
systemen niet gemaakt. In zo'n geval is chasseren niet nodig en kan 'nervous
ness' in het planningssysteem ontstaan. 
Daarnaast kan een MRP-systeem ontaarden in een reeks voorraadpunten die 
individueel en praktisch onafhankelijk van de vraag naar eindprodukten pro
dukten bij elkaar bestellen. Dit is het geval als op alle niveaus in de produkt
struktuur met relatief grote seriegroottes en veiligheidsvoorraden wordt ge
werkt. 
Een methodiek die boven beschreven eff ekten kan voorkomen is Base Stock 
Control (BSC). Bij BSC wordt informatie over de vraag naar eindprodukten 
direkt naar alle PS's doorgegeven. Hierdoor ontstaan geen opslingereffekten en 
kan per PS worden bepaald wat de optimale voorraadhoogte moet zijn in relatie 
tot de vraag naar het eindprodukt en de plaats van de PS in de keten (zie [3 ]). 

Voorraden produkten die voorkomen tussen de PS's, hebben een ontkoppelen
de funktie. Strikt genomen is de vraag naar deze produkten volledig afgeleid uit 
het hoofdproduktieplan en zouden voorraden niet nodig zijn. Er bestaat echter 
onzekerheid met betrekking tot de werkelijke marktvraag, gerealiseerde uitval 
en doorlooptijden. Voorraden dienen als buffer om deze onzekerheden het 
hoofd te bieden. Daarnaast ontstaan voorraden als gevolg van seriegrootte-ef
fekten. Nog een andere reden om produkten op voorraad te houden, is dat deze 
produkten nodig zijn uit hoofde van serviceverplichtingen. In dat geval is er te
vens sprake van een onafhankelijke vraag, naast de afhankelijke vraag die voort
komt uit de geplande series eindprodukten. Tenslotte kan men voorraden vast
leggen om te vermijden, dat kostbare en specifieke capaciteit verloren gaat in een 
periode met tijdelijk teruglopende vraag (bijv. bij produkten zoals grasmaaiers, 
waarvan de vraag seizoensafhankelijk is). 

Het is niet wenselijk zonder meer alle materialen door middel van een materiaal
behoefte berekening te laten plannen. Met name de goedkope onderdelen met 
een hoog verbruik (zoals bevestigingsmaterialen) kunnen beter onafhankelijk 
worden beheerd. Dergelijke voorraden worden per item onafhankelijk van el
kaar bijgehouden. Aanvulseries worden niet door de verwachte behoefte be
paald, maar eerder door de eenheden waarin zij door de leverancier zijn verpakt. 

De materiaalbehoefteberekening is primair een benadering voor coördinatie van 
verschillende PS's ten opzichte van elkaar, door beheersing van de materiaal
stromen tussen deze situaties. De essentie is dat de vraag naar onderdelen kan 
worden afgeleid uit de vraag naar eindprodukten. Door een voorspelde vraag 
naar eindprodukten als gegeven te beschouwen, krijgt de vraag naar onderdelen 
dan een deterministisch karakter. Hoewel bij het uitvoeren van de berekeningen 
geen rekening wordt gehouden met capaciteiten, kan het zinvol zijn de voorge
stelde produktie-orders om te rekenen naar het beslag dat zij leggen op de PS's of 
op capaciteitsgroepen hierbinnen. Voor zover dan capaciteitsproblemen optre-
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den, wordt verondersteld dat deze kunnen worden opgelost door het verschui
ven van produktie-orders in de tijd, zonder dat het hoofdproduktieplan zelf 
moet worden aangepast. Ofschoon deze werkwijze in het Engels wordt aange
duid als Capacity Requirements Planning (CRP) is feitelijk alleen sprake van een 
controle op overbelasting van capaciteiten bij een voorgesteld plan. CRP kan 
echter ook worden gebruikt om op machine-niveau de geplande werklast van 
produktie-orders zichtbaar te maken. Op dit niveau van detail kan CRP tevens 
worden gebruikt bij het opstellen van een detailplan (zie 8.2.1). 

Als sprake is van produktie in grote langlopende series, is het noodzakelijk tus
sentijds de voortgang van het produktieproces te meten, in plaats van te wachten 
tot produktie-orders volledig door de PS zijn afgeleverd. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van technieken zoals Line of Balance ([4]) of Input/Output 
Con trol (zie 9. 1. 1 ). Aan de hand van dit soort technieken wordt per PS de cumu
latieve output bijgehouden en vergeleken met de geplande. Op deze manier kun
nen verstoringen worden geconstateerd en wordt informatie verkregen over de 
aktuele werklast ten behoeve van de vrijgifte van produktie-orders. 

8.4.3 .Serie/ eindassemblage produktie 

Het voorbereidingsniveau is grotendeels identiek aan het niveau zoals dit voor
komt bij serie/serie. Een verschil is echter, dat aggregaatvoorspellingen worden 
gebruikt bij het vaststellen van aggregaatvoorraden voor de serie PS's en niet 
voor de eindassemblage PS's. Eindassemblage levert immers op order. Figuur 
8.1 brengt dit schematisch in beeld. 

Fig. 8.1 Serie/eindassemblage produktie met ontkoppelingsvoorraad 

Op logistiek niveau wordt een levertijd aan de klant afgegeven. Deze is in princi
pe gelijk aan de verwachte doorlooptijd van het assemblagetrajekt en daardoor 
afhankelijk van het daar optredende bezettingspatroon en van de flexibiliteit met 
betrekking tot de capaciteit. Tevens moet een controle worden uitgeoefend op 
de beschikbaarheid van alle delen die seriematig zijn gemaakt en die op voorraad 
moeten liggen. Componenten die op voorraad liggen, worden gereserveerd voor 
een geaccepteerde klantorder. 
Het seriematige deel van het produktieproces maakt componenten op voorraad. 
Daarbij kan het zowel gaan om componenten met hoge als componenten met 
lage commonality. Voor dit trajekt is een aggregaatvoorspelling nodig die wordt 
opgesteld met een horizon die gelijk is aan de tijdsduur van het totale kritieke 
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pad in de produktie (inclusief het bestellen van de materialen). De aggregaat
voorspelling wordt niet opgesplitst naar voorspellingen voor individuele eind
produkten, maar wel naar voorspellingen voor de verschillende componenten 
die door de serie PS's worden aangeleverd. Hetzelfde gebeurt voor inkoopma
terialen die bij de assemblage nodig zijn en een levertijd hebben die langer is dan 
de tijdsduur tussen aanvang van assemblage en het moment waarop zij nodig 
ZIJD. 

Het hoof dproduktieplan voor het seriematige deel van de produktie wordt ge
vormd overeenkomstig het hoofdproduktieplan zoals beschreven bij serie/ serie. 
Dit plan is beperkend voor de mogelijkheden in het assemblagetrajekt. Voor het 
assemblagetrajekt wordt een afzonderlijk assemblageplan opgesteld. In het En
gels wordt dit Final Assembly Schedule genoemd (F AS). In de ideaaltypische 
vorm bevat dit plan alleen klantorders en wordt volledig op order geassem
bleerd. Als het assortiment eindprodukten niet al te groot is en elk eindprodukt 
een relatief hoge vraagfrequentie heeft, zal in de praktijk toch sprake zijn van een 
zekere mate van seriematige assemblage (zoals reeds in 7.2.5 werd geconsta
teerd). 

Tussen de PS's binnen het assemblagetrajekt zullen normaliter geen voorraden 
van deels geassembleerde produkten worden aangehouden. Binnen het assem
blagetrajekt kan voor het bepalen van produktie-orders en magazijnorders ge
bruik worden gemaakt van een vereenvoudigde materiaalbehoefteberekening, 
als geen voorraden tussen de PS's voorkomen en alle PS's met dezelfde serie
groottes assembleren. 

8.4.4.job shop/eindassemblage produktie 

Het meest wezenlijke verschil met het vorige type configuratie, is dat niet syste
matisch een ontkoppelvoorraad tussen eindassemblage en componentenfabri
kage aanwezig is. In principe wordt de produktie volledig op order gestuurd, 
incidenteel worden componenten in series aangemaakt, die afwijken van de 
grootte van de klantorder. 
Het voorbereidingsniveau heeft voornamelijk betrekking op het bepalen van de 
capaciteitsbehoefte. De reden hiervoor is dat de componenten die in de job shop 
PS's worden gemaakt een lagere commonality hebben dan de delen die bij het 
vorige type configuratie seriematig werden gemaakt. Voor de verschillende pro
duktfamilies die worden voortgebracht, worden ruwe voorspellingen gemaakt. 
Deze voorspellingen worden vertaald naar de behoefte aan verschillende soor
ten capaciteit (uren freeswerk, draaiwerk etc.). Tevens wordt deze voorspelling 
vertaald naar capaciteit die men bij derden nodig heeft (bijv. gieterijen). 
Voor zover de aggregaatvoorspelling wordt gebruikt voor het voorspellen van 
materiaalbehoeften, heeft dit betrekking op materialen met een hoge commona
lity die bij derden worden ingekocht. 

Op logistiek niveau wordt niet uitsluitend met voorspellingen gewerkt. Klant-
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orders worden geaccepteerd, waarbij een levertijd wordt afgegeven. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met de bezetting die voortvloeit uit eerder ge
accepteerde klantorders. Naast inkoop en eigen produktie van componenten, 
worden ook vaak delen van het produkt uitbesteed. Daartoe wordt een klantor
der opgesplitst in produktie-orders die in de tijd worden uitgezet en worden 
toegewezen aan de verschillende PS's, aan leveranciers en aan inbesteders. Hier
bij wordt gebruik gemaakt van ruwe schattingen van de doorlooptijden voor elk 
van de produktie-orders. Bij het opstellen van dit plan moet rekening worden 
gehouden met de eerder geplande werklast in de verschillende PS's. Het plan dat 
aldus wordt gevormd, wordt soms aangeduid als 'grofplanning'. Uit het ge
plande netwerk van produktie-orders kan het kritieke pad worden afgelezen, 
dat bepalend is voor de minimale doorlooptijd. 

De coördinatiefunktie tussen de verschillende PS's wordt hier door de grofplan
ning uitgevoerd. Tevens vervult het grofplan de funktie van een hoofdproduk
tieplan voor de PS-configuratie als geheel. Op deze wijze beschouwd is de grof
planning vergelijkbaar met het MRP en met MPS zoals deze bij de serie/serie 
configuratie zijn behandeld. De reden waarom hier beide funkties in één plan
ningsaktiviteit zijn verenigd, is dat voor het afgeven van een betrouwbare lever
tijd aan een klant informatie nodig is over de aktuele en de geplande werklast van 
de individuele PS's. 
Nadat een klantorder is geaccepteerd en volledig gespecificeerd, moet deze bin
nen elk van de PS's meer gedetailleerd en definitief worden ingepland. De plan
ning die daarbij wordt gevormd is de detailplanning (zie 8.2.1). 

Als de eindassemblage lijnmatig of op een vaste plaats gebeurt, hoeft de detail
planning niet tot op bewerkingsniveau uitgewerkt te worden om het capaciteits
beslag zichtbaar te maken. Er kan dan met normdoorlooptijden voor de pro
duktie-orders als geheel worden volstaan. Het planningsprobleem heeft hier 
veel meer betrekking op het tijdig aanvoeren van de juiste materialen. Het ont
breken van materiaal veroorzaakt namelijk stilstand van de assemblage. Daar
naast is het van belang de kostbare componenten niet te vroeg aan te voeren 
vanwege het hierin geïnvesteerde kapitaal. Voor zover de materiaalstruktuur be
kend is, en toegankelijk is voor MRP-systemen, kan van MRP-1 gebruik worden 
gemaakt voor het plannen van de materiaaltoevoer naar de verschillende eindas
semblage PS's. Bij lange doorlooptijden van de assemblage kan eventueel ge
bruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de materialen in de tijd gefaseerd 
aan te voeren. Het beschikbaar stellen van deze materialen gebeurt dan niet in 
één keer voor de hele PS, doch in een aantal stappen die moeten samenvallen met 
de verschillende produktie-orders (zie 8.2.4). 

8.4.5.Serieljob shoplprojekt produktie 

Aangezien elk eindprodukt als uniek produkt wordt beschouwd, worden op het 
voorbereidingsniveau beslissingen genomen over slechts enkele individuele ma
terialen die regelmatig en in grote hoeveelheden worden gebruikt. Meer aan-
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dacht moet worden besteed aan het beleid met betrekking tot uitbesteden van de 
produktie van componenten en het uitkiezen van vaste leveranciers en uitbe
steedadressen. Op basis van geaggregeerde gegevens, doorgaans uitgedrukt in de 
verwachte omzet in geld per produktcategorie, moet de benodigde hoeveelheid 
capaciteit per PS worden ingeschat. 

Na orderacceptatie zal het produkt nader ontworpen en gespecificeerd moeten 
worden. Engineering draagt zorg voor het opstellen van de technische specifica
ties van het produkt. Op basis van deze gegevens stelt Werkvoorbereiding de 
specificaties op die nodig zijn voor het produceren. Beide aktiviteiten moeten in 
onderlinge samenspraak met elkaar worden uitgevoerd. 

Op logistiek niveau wordt een leverdatum van klantorders afgegeven. Daarbij 
wordt met leveranciers soms overlegd over de tijdsplanning van componenten 
die systematisch in opdracht door derden worden gemaakt. Op dit niveau wordt 
ook beslist over het uitbesteden van componenten die gewoonlijk tot het interne 
werkpakket behoren. Deze laatste vorm van uitbesteden speelt vooral een rol bij 
dreigende overbezetting van bepaalde capaciteiten. Uitbesteden gaat bij dit type 
configuratie gepaard met grote onzekerheden vanwege het specifieke karakter 
van de componenten en de schaal waarop het uitbesteden wordt gedaan. Het 
selekteren van betrouwbare leveranciers is een belangrijke randvoorwaarde 
voor een effektieve logistieke beheersing. 

Bij het plannen ligt het zwaartepunt bij het opstellen van het grofplan. Dit plan 
neemt de vorm aan van een netwerk, waarin de verschillende produktie-orders 
zijn opgenomen met hun mogelijke tijdsspeling en uitvoerende groepen. Binnen 
deze grofplanning worden controlepunten gedefineerd. Ook bij toeleveranciers 
moet periodiek gecontroleerd kunnen worden met betrekking tot voortgang en 
kwaliteit. De planning wordt verder meer gedetailleerd door elk van de PS's uit
gewerkt. 

Bij het seriematige gedeelte wordt niet alleen gekeken naar geaccepteerde klant
orders, maar ook naar uitstaande offertes om tot een inschatting te komen van 
de verwachte vraag. Op basis daarvan worden produkten in serie gemaakt. Als 
dit componenten zijn die in bijna elk eindprodukt voorkomen, kan een aparte 
materiaalbehoefteberekening worden uitgevoerd voor deze componenten. De 
gegenereerde produktie-orders moeten vervolgens in de grofplanning worden 
ingepast. 
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9. Onderscheiden typen 
informatiesystemen 

In dit hoofdstuk zal beknopt een aantal informatiesystemen worden beschre
ven, waarbij de nadruk ligt op de verschillende gegevensstrukturen en funkties 
van deze systemen. Met name de gegevensstruktuur van de informatiesystemen 
is van belang, aangezien deze bepalend is voor de mogelijkheden die de funkties 
van het systeem bieden. Wijzigingen van de gegevensstruktuur in een bestaand 
systeem kunnen ingrijpende consequenties hebben voor de programmatuur die 
daar gebruik van maakt. Aan de andere kant is het ontwikkelen of aanpassen van 
programmatuur alleen zinvol als de benodigde gegevens worden geregistreerd. 
Als uitgangspunt bij behandellng van de informatiesystemen dient de typologie 
van produktiesituaties en beheersingssystemen die in de voorgaande twee 
hoofdstukken is beschreven. Het is niet het doel volledige blauwdrukken te ge
ven van de informatiesystemen die bij bepaalde typen gebruikt zouden moeten 
worden. Dit is immers van meer faktoren afhankelijk dan in de typologie aan 
bod zijn gekomen. Wèl is het de bedoeling te demonstreren dat wezenlijke ver
schillen tussen informatiesystemen voorkomen, afhankelijk van het type pro
duktiesituatie, en dat daardoor niet alle beschikbare standaardprogrammatuur 
willekeurig toepasbaar is. 

Eerst zal vanuit de programmatuurmarkt gezien, een onderscheid worden ge
maakt tussen drie veel voorkomende soorten standaardprogrammatuur voor 
produktiebeheersing. Daarna zal in de daarop volgende paragrafen een beschrij
ving worden gegeven van mogelijke informatiesystemen voor elk type EPS. 
Tenslotte komen in de derde paragraaf informatiesystemen voor EPS-configu
raties aan de orde. 

9.1. Kenschets van standaardprogrammatuur 

De standaardprogrammatuur voor produktiebeheersing die op de markt wordt 
aangeboden, kan in een drietal typen worden verdeeld: 

1. Manufacturing Resource Planning (MRP-11), 
2. Capaciteitsgeoriënteerde produktiebeheersing, 
3. Netwerkplanning. 

Deze typen zijn niet in gelijke mate vertegenwoordigd op de programmatuur-
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markt. Het merendeel van de beschikbare programmatuur is in meer of mindere 
mate gebaseerd op MRP-II concepten. 
De drie typen omvatten niet alle programmatuur die voor produktiebeheersing 
kan worden gebruikt. Ook spread-sheet programmatuur, of programmatuur 
voor Lineaire Programmering worden vaak voor produktiebeheersing gebruikt, 
doch zijn hier niet specifiek voor ontwikkeld. Deze programmatuur blijft daar
om buiten beschouwing. 
Aan de andere kant komen methoden voor produktiebeheersing die in het voor
gaande hoofdstuk wel zijn genoemd, maar die niet of nauwelijks in standaard
programmatuur zijn uitgevoerd, niet aan bod. Voorbeelden hiervan zijn KAN

BAN en Base Stock Control. 

Hieronder zal beknopt op elk van de verschillende typen standaardprogramma
tuur worden ingegaan. 

9.1.1. Manufacturing Resource Planning (MRP-ll) 

MRP-11 is een raamwerk van concepten dat is ontstaan rondom MRP-I (Manu
facturing Requirements Planning, zie 8.4.2 en literatuur die in deze paragraaf is 
vermeld). MRP-1 is primair gericht op beheersing van de materiaalstroom als 
middel om verschillende PS's in relatie tot een produktieplan onderling te coör
dineren. Het uitgangspunt hierbij is dat de vraag naar componenten van eind
produkten grotendeels kan worden afgeleid uit de vraag naar deze eindproduk
ten. De vraag naar componenten wordt daarom grotendeels als afhankelijk be
schouwd, de vraag naar eindprodukten als onafhankelijk. Bij MRP-berekenin
gen worden de vraag en voorraden altijd in de tijd gefaseerd behandeld. Hierbij 
worden de doorlooptijden in de verschillende PS's verdisconteerd. De reden 
waarom MRP-1 pas in de jaren 70 in de belangstelling is komen te staan, had als 
oorzaak de lage verspreidingsgraad van computers in die tijd. Aangezien bij 
MRP-toepassingen met grote hoeveelheden gegevens wordt gewerkt zijn com
puters hierbij een belangrijk hulpmiddel. 
Voordat sprake was van toepassing van MRP, werd in veel bedrijven het afhan
kelijke karakter van de vraag naar componenten niet volledig benut. Een in de 
tijd gefaseerde beheersing van voorraden en een gefaseerde planning van pro
duktie-orders werden meestal niet toegepast vanwege de tijd die nodig was voor 
het uitvoeren van de berekeningen. In sommige komplexe situaties werden 
voorraden van verschillende items om deze reden onafhankelijk van elkaar be
heerst. Daarbij werd meestal gebruik gemaakt van zogenaamde 'order-point' 
technieken. Deze technieken hadden betrekking op het bestellen van een serie 
items bij onderschrijding van een bepaald voorraadniveau. Eén van de meest be
kende technieken die hierbij werd gehanteerd was de formule van Camp voor 
het bepalen van de optimale seriegrootte van bestellingen (zie ook [3]). 
MRP-1 is bij uitstek geschikt voor het coördineren van PS's die gezamenlijk 
komplex samengestelde eindprodukten voortbrengen. Hiervoor moet echter 
aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, die hierna worden toegelicht. Bij over
gang van order-point systemen naar MRP-I beheersing, zal het beoogde effekt 
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bestaan uit een reductie van voorraden en een kortere doorlooptijd. Als immers 
de vraag naar eindprodukten bekend kan worden verondersteld gedurende een 
horizon die tenminste gelijk is aan de benodigde doorlooptijd voor deze eind
produkten, kunnen alle onderdelen exact op tijd (noch te laat, noch te vroeg) in 
de juiste hoeveelheden worden aangetrokken. Deze aanname zal in de praktijk 
door een aantal oorzaken slechts ten dele opgaan: 

r. Voor componenten is soms sprake van een onafhankelijke vraag naast de 
afhankelijke vraag. (Bijv. als componenten ook voor service-doeleinden wor
den geleverd, of als zij tevens als afzonderlijk produkt rechtstreeks worden 
verkocht.) 

2. Er zal bij het vormen van produktie-orders toch worden gestreefd naar 
optimale seriegroottes. Hierdoor ontstaan seriegroottevoorraden tussen de 
PS's. 

3. Ofschoon in MRP-1 wordt uitgegaan van vaste en bekende doorlooptij
den voor inkoop en produktie van de verschillende componenten, zullen in 
de praktijk verstoringen optreden die er voor zorgen dat de gerealiseerde 
doorlooptijden een minder constant karakter hebben. Dit effekt kan worden 
gekompenseerd door het verlengen van de doorlooptijden die bij de MRP
berekeningen worden gebruikt. Hierdoor neemt de hoeveelheid onder-han
den-werk toe. Het op dergelijke wijze inbouwen van 'slacks' is niet in over
eenstemming met de MRP-filosofie. 

4. Er zal soms sprake zijn van uitval. Dit betekent dat in grotere series 
moet worden geproduceerd dan volgt uit de behoefteberekening. Het effekt 
hiervan is een fluktuatie in de opbrengst van het proces, die zich manifesteert 
in tijdelijke voorraden van componenten. 

Om MRP-1 zinvol te kunnen gebruiken, moet aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan: 

1. Er moet gelden dat produktie-orders kunnen worden berekend en inge
pland met een vaste en bekende doorlooptijd. Dit betekent in feite dat ervan 
wordt uitgegaan dat capaciteitsaspekten, zoals een bovengrens aan de be
schikbaarheid van de capaciteit en onzekerheid over de capaciteitsbeschik
baarheid, niet optreden. 1 

2. Voor het realistisch maken van aanname r, dient de afhankelijke vraag te 
worden afgeleid uit een stabiel en betrouwbaar hoofdproduktieproduktie
plan. Een belangrijke eis is dat dit plan op dusdanige wijze moet worden op
gesteld, dat hieruit geen problemen voortkomen met betrekking tot de be
schikbaarheid van de capaciteiten. 

3. De gevormde produktie-orders moeten, bij optimale seriegroottes, de be
hoefte van een niet al te korte periode beslaan. Zo is het ongewenst, als dage
lijks voor alle produkten produktie-orders worden gevormd met alle bijbe-

1. In sommige MRP-programmatuur wordt de doorlooptijd berekend afhankelijk van de serie
grootte. Dit leidt echter tot komplexe berekeningen en MRP-plannen die door de planners moei
lijk te doorzien zijn. 
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horende documenten. De gegevensstroom naar de werkvloer en naar de plan
ners zou hierdoor te groot worden (zie ook [9]). 

4. Bij produktie is vaak sprake van synthetische processen, waarbij eindpro
dukten worden samengesteld uit één of meer verschillende materialen. Bij de 
beheersing van dit soort produktieprocessen kan MRP-1 bruikbaar zijn. 
Daarnaast kent men analytische processen, waarbij sprake is van het opsplit
sen van een basismateriaal in een aantal nader te bepalen verschillende eind
produkten (bijv. raffinage van ruwe olie). MRP-1 is niet bedoeld voor deze 
laatste categorie situaties. 

5. Correctheid van gegevens over voorraden en produktstruktuur zijn van 
wezenlijk belang, omdat fouten door het explosiemechanisme van MRP-1 in 
versterkte vorm kunnen worden doorgegeven. Dit is tevens de reden dat de 
vraagcijfers met betrekking tot de eindprodukten een hoge betrouwbaarheid 
moeten hebben. 

Vanuit MRP-1 is MRP-11 als meer omvattende benadering voor produktiebe
heersing ontstaan. Naast het bepalen van produktie- en inkooporders en het 
vrijgeven van deze orders met behulp van MRP-1, wordt in MRP-11 een aantal 
andere beslissingsfunkties onderscheiden. Deze funkties zijn gerelateerd aan 
MRP-1 in die zin, dat zij trachten de voorwaarden te creëren waaronder MRP-1 
besturing van de materiaalstroom mogelijk is. De onderstaande (groepen) be
slissingsfunkties worden, doorgaans in relatie tot MRP-1, als deel van MRP-11 
gezien (zie ook [8] of [1]): 

- Demand Management 
Demand Management omvat een categorie van aktiviteiten die betrekking 
heeft op de relatie met de verkoopmarkt. Eén van de belangrijkste funkties 
hierbinnen is het opstellen van betrouwbare voorspellingen van de markt
vraag. Hierbij worden vaak deelvoorspellingen onderling gekombineerd 
(bijv. voorspellingen van verschillende landen) en gekombineerd met reeds 
geaccepteerde klantorders. 
Demand Management vormt een ondersteunende funktie voor zowel het 
voorbereidings- als het logistieke niveau. 

- Aggregate Production Planning 
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Deze groep funkties komt overeen met het in 3.4 genoemde voorbereidings
niveau. In MRP-11 context gaat het op dit niveau om het aantrekken of afsto
ten van capaciteiten op basis van een geaggregeerde voorspelling. Daarnaast 
wordt op dit niveau beslist over aggregaatvoorraden. 
Master Production Scheduling 
Het opstellen van een hoofdproduktieplan, of Master Production Schedule 
(MPS), kan worden beschouwd als een overeenkomst tussen Produktiebe
heersing en Verkoop over de hoeveelheden die moeten worden gemaakt. Het 
MPS vormt de belangrijkste input voor MRP-1. Bij het opstellen van het MPS 
wordt enerzijds gebruik gemaakt van vraagvoorspellingen en van gegevens 
over de orderportefeuille (zie verder [5]), anderzijds van gegevens over voor
raden en capaciteiten. 



Het MPS is een plan op logistiek niveau, dat voor een PS-configuratie als 
geheel wordt geformuleerd. 
Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 
Bij het opstellen van het MPS wordt een afzonderlijke controle uitgevoerd 
met betrekking tot de haalbaarheid van het plan, door te kijken naar de ver
wachte bezetting van een aantal capaciteiten die als bottlenecks worden be
schouwd. 

De funkties MPS en RCCP vormen tezamen met MRP-I het logistieke niveau. 
Beide funkties zijn bedoeld om snel de consequenties van een voorgesteld 
hoofdproduktieplan door te rekenen. Meer concreet moet van een voorgesteld 
hoofdproduktieplan worden getoetst of dit haalbaar is qua beschikbaarheid van 
materialen en capaciteiten binnen de horizon die in het plan wordt gehanteerd. 
Als deze consequenties niet of onvoldoende worden overwogen, kan op de lage
re beheersingsniveaus een onoplosbaar beheersingsprobleem ontstaan. In dat 
geval moet alsnog het hoofdproduktieplan worden aangepast. 
Op het grensvlak van logistieke beheersing en EPS-beheersing ligt de funktie 
Input/Output Control. 

Input/Output Control (110 Control) 
1/0 Con trol wordt gebruikt ter ondersteuning van het vrijgeven van produk
tie-orders in het MRP-I plan. Door cumulatief de voortgang van de produk
tie per PS bij te houden en te vergelijken met de geplande voortgang, wordt de 
voortgang van het produktieproces nauwkeuriger gemeten dan op het niveau 
van individuele produktie-orders. Op basis van een geconstateerde vertra
ging kan worden beslist om te wachten met het vrijgeven van een produktie
order. 1 

Op EPS-niveau kunnen de consequenties van een MRP-I plan voor de capacitei
ten binnen een PS zichtbaar gemaakt worden aan de hand van de funktie Capaci
ty Requirements Planning. 

Capacity Requirements Planning (CRP) 
Bij deze funktie worden de produktie-orders in het MRP-I plan omgerekend 
naar het beslag op de capaciteiten waar zij gebruik van maken. Door dit te 
doen kan worden gecontroleerd of het voorgestelde MRP-1 plan haalbaar is 
met betrekking tot de behoefte aan capaciteiten. Als dit niet het geval is zal 
het MRP-I plan worden aangepast door produktie-orders in de tijd te ver
plaatsen. Is dit niet mogelijk binnen de beperkingen van het MPS, dan zal dit 
MPS moeten worden aangepast. In dat geval heeft de Rough Cut Capacity 
Planning niet voldaan. 

1. I/O Control zoals hierboven gedefinieerd is niet in overeenstemming met de behandeling 
hiervan door Wight en Landvater (!it. [8]). De techniek wordt op dezelfde wijze beschreven, doch 
Wight en Landvater suggereren een toepassing op machineniveau. Een dergelijke toepassing is 
niet in overeenstemming met het beheersen van de werklast zoals dit door Bertrand en Wijngaard 
wordt behandeld (!it. [ 2 ]). 
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De beheersing van het onder-handen-werk op machine-niveau, vindt tenslotte 
plaats met behulp van Shop Floor Control. 

- Shop Floor Control (SFC) 
Bij deze funktie gaat het om de beheersing binnen de elementaire produktie
situatie op basis van de vrijgegeven produktie-orders. Per bewerking en per 
machine(groep) worden overzichten gecreëerd van de geplande produktie
orders en hun prioriteit. Het genereren van de benodigde documenten voor 
de werkvloer wordt vaak als onderdeel van SFC beschouwd. 

Een bijzondere funktie is nodig als het MPS geen betrekking heeft op eindpro
dukten, maar op produkten op een lager niveau in de stuklijst. Vaak is er bijv. 
sprake van een scheiding in de produktie tussen voor- en eindassemblage. In dat 
geval wordt de voormontage gestuurd door MPS en MRP-I plan, waarbij een 
beperkt aantal voormontages op voorraad wordt geproduceerd. De eindassem
blage wordt afzonderlijk en op order gestuurd door middel van: 

- Final Assembly Scheduling 
De ontvangen klantenorders worden omgezet tot een eindassemblageplan, 
het Final Assembly Schedule (FAS). Daarbij kan soms gebruik worden ge
maakt van een explosie-mechanisme, vergelijkbaar met het MRP-1 algoritme 
bij het berekenen van de behoefte aan voormontages en andere onderdelen 
(zie [8]). 

Naast de boven beschreven funkties, maakt MRP-11 programmatuur gebruik 
van een aantal bestanden. De belangrijkste twee bestanden, waar alle MRP-pro
grammatuur gebruik van maakt, zijn het stuklijstbestand (ook wel <Bill of Ma
terial' bestand genoemd) en het itembestand. De voorraden worden per item 
geregistreerd. Daarnaast zijn voor de logistieke funkties minimaal bestanden 
nodig voor het registreren van inkoop-, produktie- en verkooporders. Voor 
EPS-beheersing is tenminste een bestand nodig, waarin de routingen van de pro
dukten over de capaciteiten worden vastgelegd. 
Er moet worden opgemerkt, dat in de MRP-11 benadering slechts sprake is van 
controle op beschikbaarheid van capaciteiten en niet van een zelfstandige plan
ning van capaciteiten. De termen 'Rough Cut Capacity Planning' en 'Capacity 
Requirements Planning' kunnen wat dit betreft verkeerd worden geïnterpre
teerd. 

Voorbeelden van standaardprogrammatuur die in meer of mindere mate MRP-
11 funkties bevatten zijn: MAPics (IBM), COPICS (IBM), MM/ 3000 (HP), MRPS 
(Cincom Systems), XBMS (Xerox Computer Services). 

9. 1 .2. Capaciteitsgeoriënteerde produktiebeheersing 

In programmatuur voor capaciteitsgeoriënteerde produktiebeheersing staat de 
planning van capaciteiten op grond van de bewerkingsstruktuur van de produk-
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ten centraal. In deze programmatuur wordt vaak een duidelijk onderscheid aan
getroffen tussen grofplan op logistiek niveau en een detailplan op EPS- en op 
machine-niveau. Beschrijvingen van dit soort programmatuur worden met na
me in de Duitse literatuur aangetroffen en worden hieronder kort toegelicht (zie 
o.a. [7]). 

In deze programmatuur vervult een grofplan de rol van het hoofdproduktieplan. 
Dit plan wordt gebruikt bij het afgeven van een levertijd en om een globaal over
zicht te verkrijgen van de capaciteitsbezetting per PS. In dit stadium is de volle
dige struktuur van het produkt soms nog niet bekend. Men tracht in dat geval de 
items met lange levertijden zo snel mogelijk te specificeren en deze vervolgens 
op basis van het grofplan te bestellen. De overige items worden pas dan besteld 
nadat Werkvoorbereiding en eventueel na Engineering hun werkzaamheden 
hebben uitgevoerd. Voor de afstemming van de verschillende produktie- en in
kooporders in de tijd, kan gebruik worden gemaakt van netwerkplanning als 
techniek (zie 9.1.3). 
Het vrijgeven van produktie-orders kan gebeuren op basis van door de pro
grammatuur geproduceerde overzichten van de planning en de beschikbare ca
paciteit. Mogelijkheden voor het controleren van de aanwezigheid van benodig
de materialen ontbreken doorgaans. 
In het detailplan op EPS-niveau wordt het tijdvak bepaald waarin de individuele 
bewerkingen moeten worden uitgevoerd. Tevens worden zij toegewezen aan de 
capaciteiten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bewerkingsvolgorden en be
werkingsvoorschriften. De bewerkingsvolgorden worden gekoppeld aan de 
stuklijsten, zodat van een bepaald produkt kan worden bepaald welke materia
len bij welke bewerkingen nodig zijn en wanneer deze moeten worden besteld. 
Door de bewerkingen te plannen wordt tevens het moment vastgelegd, waarop 
deze materialen moeten worden toegevoerd. In het detailplan wordt doorgaans 
slechts gebruik gemaakt van elementaire netwerktechnieken. Van de verschil
lende capaciteiten wordt de belasting zichtbaar gemaakt en vergeleken met het 
maximum. Door bij overbelasting bewerkingen te verschuiven, of door over te 
werken, wordt een haalbare capaciteitssituatie bewerkstelligd. Verder kan nog 
per capaciteit de volgorde worden bepaald waarmee produktie-orders worden 
afgewerkt (overeenkomstig een gekozen prioriteitsregel). 
Alvorens het detailplan op te stellen moeten stuklijsten en bewerkingsvolgorden 
worden opgesteld. Hiervoor kan soms gebruik worden gemaakt van standaard
stuklijsten en -bewerkingsvolgorden. Deze kunnen worden gekopieerd en wor
den vervolgens specifiek gemaakt voor het betreffende produkt. Voor elke pro
duktie-order is echter een afzonderlijke werkvoorbereidingsaktiviteit nodig. 
Voor het opstellen van het detailplan worden de doorlooptijden bepaald, waar
bij rekening wordt gehouden met bewerkings-, tranport- en geschatte wachttij
den. 

Naast de reeds genoemde documenten, i.c. stuklijsten en bewerkingsvoorschrif
ten, wordt de programmatuur gebruikt bij het opstellen van diverse documenten 
die bij uitvoering van het produktieproces en op het PS-beheersingsniveau no-
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dig zijn, zoals begeleidingskaarten van produktie-orders voor het aan- en ge
reedmelden van bewerkingen, alsmede materiaalbonnen. 

In programmatuur voor capaciteitsplanning wordt primair uitgegaan van het 
voldoen aan een overeengekomen levertijd. Dit wordt bewerkstelligd door de 
capaciteiten te plannen en er voor te zorgen dat hiervan geen overbezetting op
treedt. 

Voorbeelden van dit soort standaardprogrammatuur zijn CAPOSS (IBM), PS 
(Systemtechnik) en PRISMA (R. en V.). 

9.1.3. Netwerkplanning 

Voor het uitvoeren van netwerkplanning kan gebruik worden gemaakt van een 
tweetal groepen methoden: 

1. Aktiviteit-is-pijl 
Aktiviteiten worden hier afgebeeld als pijlen die door knopen aan elkaar wor
den verbonden. Bekende voorbeelden van methoden die tot deze groep be
horen zijn PERT (Program Evaluation and Review Technique) en CPM 
(Critica! Path Method). 

2. Aktiviteit-is-knooppunt 
Aktiviteiten worden afgebeeld als knopen, de pijlen worden gebruikt om de 
volgorde van de aktiviteiten vast te leggen. Een voorbeeld is MPM (Metra 
Potential Methode). 

Literatuur [4] geeft een vergelijking tussen beide groepen methoden. In navol
ging van deze publikatie wordt hier alleen de tweede groep beschouwd. 

Bij netwerkplanning volgens de MPM-methode worden de aktiviteiten inge
pland, waarbij de tijdsduur van deze aktiviteiten, de relaties tussen start- en 
einddata en de daarin aanwezige speling worden vastgelegd. Er worden drie 
soorten relaties onderscheiden: 

1. Eind-start-relatie; geeft aan dat een aktiviteit pas na beëindiging van een 
andere aktiviteit mag starten. 

2. Start-start-relatie; geeft aan dat een aktiviteit mag starten nadat een ande
re aktiviteit is gestart. 

3. Eind-eind-relatie; geeft aan dat een aktiviteit niet gereed mag komen 
voordat een andere aktiviteit gereed is. 

Van uit de geplande aktiviteiten wordt verwezen naar benodigde capaciteiten 
(machines en groepen personeel). Hierdoor kan per capaciteit een overzicht 
worden verkregen van de geplande bezetting in de tijd. De aktiviteitenplanning 
vervult de rol van een hoofdproduktieplan, waaruit de individuele produktie
orders kunnen worden afgelezen. 
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Voor zover mogelijk worden aktiviteiten parallel gepland. In de planning van de 
aktiviteiten van een projekt kan het kritieke pad worden aangewezen. De aktivi
teiten van een projekt die op dit kritieke pad liggen, zijn bepalend voor de mini
male doorlooptijd van dit projekt. Aan de hand van de aktiviteitenplanning kan 
worden getracht overbezetting van capaciteiten te voorkomen en een meer ge
lijkmatig capaciteitsbeslag te bewerkstelligen door aktiviteiten in de tijd te ver
schuiven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tijdsspeling in de relaties tussen de 
aktiviteiten. 

Essentieel bij netwerkplanning is dat bewerkingen of aktiviteiten in de planning 
als uitgangspunt worden genomen en niet materiaalstromen of capaciteiten. 
Netwerkplanning kan worden gebruikt als coördinatiemechanisme van PS's. 
Als de benodigde materialen worden gekoppeld aan de aktiviteiten, kan door het 
plannen van aktiviteiten tevens de aanvoer van de materialen naar de PS's wor
den geregeld. Een afzonderlijke planning van de materiaalvoorziening is nodig 
voor de materialen met lange levertijden, tenzij de verwerving hiervan als afzon
derlijke aktiviteiten in het netwerk zijn opgenomen. 
Voorbeelden van dit soort programmatuur zijn PRlMAVERA en ARTEMlS. 

9.2. Informatiesysteem per type EPS 

9.2.1.job shop produktie 

Bij de job shop ligt het accent op een uitgebreide registratie van order- en capaci
teitsafhankelijke gegevens en de aggregatie daarvan. Het grote aantal capacitei
ten, produkten en het komplexe samenspel hiertussen, maken een dergelijke re
gistratie noodzakelijk. 

Op EPS-niveau moet de planner kunnen beschikken over een overzicht van de 
vrijgegeven produktie-orders per PS en hun voortgang ten opzichte van de plan
ning. Dit betekent dat op dit niveau moet kunnen worden geconstateerd welke 
orders gereed zijn gemeld, en hoeveel tijd en bewerkingen resteren voor de nog 
onder handen zijnde orders. Op basis van een dergelijk overzicht kan de planner 
zich een beeld vormen van de aktuele capaciteitsbezetting van een PS en van 
verstoringen die mogelijk aanleiding geven tot een andere prioriteitsstelling bin
nen de PS. Met name op dit niveau kunnen mogelijkheden tot simulatie van de 
produktie gewenst zijn, om de consequenties van een herziene prioriteitsstelling 
zichtbaar te maken. Een achterstand in de produktie bij een PS moet vertaald 
kunnen worden naar de klantorders op logistiek niveau die hierdoor worden 
beïnvloed. 

Op basis van de bewerkingsstruktuur van het produkt worden de verschillende 
bewerkingen toegewezen aan een tijdvak dat binnen de periode valt die voor de 
produktie-order is gepland. Daarbij kan soms gebruik worden gemaakt van 
vuistregels zoals 'twee bewerkingen per week'. In andere gevallen wordt de 
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doorlooptijd meer nauwkeurig berekend. Vanuit de bewerkingen wordt verwe
zen naar de capaciteiten waarmee zij moeten worden uitgevoerd. Vanuit de be
werkingen wordt tevens verwezen naar materialen die bewerkt of gemonteerd 
moeten worden. Een stuklijst is binnen een PS niet nodig, als het aantal materia
len dat gemonteerd moet worden relatief klein is ten opzichte van het aantal 
bewerkingen. Op basis van de geplande bewerkingen binnen de PS en de aktuele 
voortgang bij de uitvoering, kan de materiaaltoevoer binnen de PS worden ge
stuurd. 
Per capaciteit en per periode moeten de toegewezen bewerkingen zichtbaar ge
maakt kunnen worden en worden vergeleken met de maximaal beschikbare ca
paciteit. Ernstige overschrijdingen van dit maximum kunnen aanleiding geven 
tot vertraging van vrijgifte van produktie-orders die eveneens van deze capaci
teit gebruik maken. Als bepaalde bottle-necks binnen een PS systematisch op
treden, kan het op EPS-niveau wenselijk zijn een controle op beschikbaarheid 
van dergelijke capaciteiten uit te voeren alvorens produktie-orders voor deze PS 
vrij te geven. 

Binnen de periode die voor bepaalde bewerkingen is gepland, wordt op machi
neniveau gebruik gemaakt van de beschikbare flexibiliteit en gegevens over de 
aktuele voortgang van het produktieproces. Afhankelijk van de prioriteitsregels 
waarvan gebruik wordt gemaakt, zal de gegevensondersteuning variëren. Be
werkingen die bij een bepaalde machine gereed zijn, worden gemeld met het 
tijdstip van gereed zijn en de hoeveelheid die is geproduceerd. De gegevens van 
gereedgemelde produktie-orders moeten beschikbaar zijn op PS-niveau, voor 
het bijwerken van de detailplanning en het overzicht van de capaciteitsbezetting 
van de PS. 

Registratie van gegevens is niet alleen van belang voor het controleren van de 
planningen, maar ook voor het bijstellen van normgegevens zoals benodigde ca
paciteit per bewerking en doorlooptijden. Dit impliceert o.a. de noodzaak tot 
het bijhouden van bewerkingstijden per capaciteit, transporttijden, uitval etc. 
Speciale aandacht is nodig voor de gerealiseerde wachttijden, aangezien deze bij 
job shop produktie gewoonlijk het overgrote deel van de doorlooptijd bepalen. 
Dit soort gegevens moet overzichtelijk gepresenteerd kunnen worden, zodat ge
middelde en spreiding hieruit blijken. Tevens kunnen dit soort gegevens worden 
gebruikt voor het opsporen van bottle-neck capaciteiten. 

Belangrijk bij dit type EPS, is de voorziening van de werkvloer met de juiste 
tekeningen, bewerkingsinstrukties, bewerkingsvolgorden en routingen van de 
produkten. Zonder deze gegevens kunnen de juiste bewerkingen niet worden 
uitgevoerd. De benodigde gegevens kunnen tegelijk met de produktie-order 
worden klaargemaakt en uitgegeven. Deze produktgegevens kunnen worden 
gekombineerd (op één document of beeldscherm) met planningsgegevens, zodat 
zij tevens kunnen worden gebruikt voor het registreren van de voortgang. 

Samenvattend ligt het accent bij dit type situaties voornamelijk op het registre-
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ren van gegevens en presentatie hiervan op een aantal verschillende niveaus van 
aggregatie. Hierbij kunnen deze gegevens op verschillende manieren worden ge
kombineerd (bijv. bezetting per capaciteit of per groep capaciteiten). De moge
lijkheden tot geformaliseerde beslissingsondersteuning zijn meestal gering van
wege het komplexe en moeilijk planbare samenspel van produkten en capacitei
ten. 
Voor een gegevensondersteuning zoals boven geschetst kan gedacht worden aan 
een informatiesysteem dat van een gegevensstruktuur gebruik maakt zoals gege
ven in figuur 9. 1. In dit model en in de modellen die in de volgende paragrafen 
worden gepresenteerd, worden entiteittypen weergegeven met hun onderlinge 
relaties. De rechthoeken in deze figuren zijn entiteittypen, de pijlen zijn relaties. 
Een enkele gerichte pijl (---->) geeft een 1 :N relatie tussen twee entiteittypen 
weer. Dit betekent dat bij elke occurence van het ene type, N occurences van het 
andere type kunnen voorkomen (N;;::::: o). De dubbele gerichte pijlen(<---->) 
geven N :M relaties weer; bij elke occurence van type 1 kunnen M occurences 
van type 2 voorkomen en bij elke occurence van type 2 kunnen N occurences 
van type 1 horen. Entiteittypen worden geïntroduceerd voor groepen entiteiten 
die een gemeenschappelijke, en voor die groep specifieke, verzameling eigen
schappen hebben. Bijv. het entiteittype EINDPRODUKT zou worden onderschei
den, als voor elk van de individuele eindprodukten geldt, dat zij als specifieke 
eigenschap 'VERKOOPPRIJS' hebben. Echter, niet elke individuele eigenschap van 
een entiteittype hoeft specifiek te zijn voor dat type. Verschillende entiteittypen 
kunnen groepen en eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Bijv. zowel EIND

PRODUKT, MATERIAAL en PRODUKT hebben CODENUMMER en OMSCHRIJVING 

als gemeenschappelijke, doch niet als enige eigenschappen. Ook groepen van 
entiteiten kunnen als afzonderlijke entiteit van een ander type worden vastge
legd. Bijv. entiteiten van het type CAPACITEITSGROEP zouden kunnen bestaan uit 
entiteiten van het type CAPACITEIT en hebben als gemeenschappelijke eigen
schap dat zij als geheel worden gepland. 

PRODUKTIE
ORDER 

GEREEDSCHAP 

MATERIAAL 

PRODUKT 

CAPACITEIT/ 
STAND.BEW. 

Fig. 9. r Gegevensstruktuur bij job shop produktie 

BEWERKINGS
VOLGORDE 
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In bovenstaande figuur is als uitgangspunt genomen dat geen Engineeringsakti
viteit plaatsvindt. Op basis van de produktspecificaties kan Werkvoorbereiding 
alle benodigde bedrijfspapieren samenstellen en de materiaalbehoefte bepalen. 
In figuur 9. I kan worden afgelezen dat elke PS een aantal verschillende produk
ten produceert, waarvan de gegevens onder het entiteittype PRODUKT worden 
geregistreerd. Produkten worden alleen geproduceerd als daar tenminste één 
PRODUKTIE-ORDER voor bestaat. Voor één produkt kunnen verschillende pro
duktie-orders tegelijk onder handen zijn. De relatie tussen produkten en pro
duktie-orders wordt gelegd via het entiteittype DETAILPLAN dat per periode, per 
capaciteit, per bewerking en per produkt aangeeft wat de geplande werklast van 
een capaciteit is. Bewerkingen die voltooid zijn, moeten in het detailplan gereed 
gemeld worden. Aan de hand van de gegevens in het detailplan kan de status van 
een produktie-order worden bepaald. Tevens kan aan de hand van deze gege
vens de aktuele wachtrij bij een capaciteit worden vastgesteld. 
De bewerkingsstruktuur van het produkt wordt vastgelegd bij de entiteittypen 
PRODUKTIBEWERKING en BEWERKINGSVOLGORDE. In de bewerkingsstruktuur is 
het van belang bij een gegeven bewerking te kunnen bepalen welke bewerkingen 
daaraan vooraf gaan en welke daarna volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van twee typen relaties tussen de bewerkingen; de komt-voor en de volgt-na 
relatie. PRODUKT/BEWERKING is de produktafhankelijke versie van een STAN

DAARDBEWERKING. Afhankelijk van het specifieke produkt wordt deze bewer
king nader gespecificeerd. Als sprake is van bewerkingsvolgorden die veelvuldig 
voorkomen, kunnen deze afzonderlijk worden opgeslagen, zodat hiervan snel 
gebruik gemaakt kan worden bij het voorbereiden van een nieuw produkt (niet 
in de figuur getoond). 
CAPACITEIT kan betrekking hebben op zowel individuele capaciteiten als op 
groepen identieke capaciteiten die binnen dezelfde PS in de detailplanning als 
één geheel beschouwd mogen worden. Een capaciteit kan een aantal standaard
bewerkingen uitvoeren en een standaardbewerking kan door verschillende ca
paciteiten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de specifieke capaciteit waar dit 
op gebeurt, zal dit meer of minder tijd en meer of minder geld kosten. Deze 
eigenschappen worden vastgelegd bij het entiteittype CAPACITEIT/STANDAARD

BEWERKING. Uit de gegevens bij dit entiteittype blijkt tevens welke capaciteiten 
als vervanger kunnen dienen voor bepaalde bewerkingen, bijv. bij machinesto
ring. De relatie tussen CAPACITEIT en GEREEDSCHAP wordt gebruikt om aan te 
geven welke gereedschappen en hulpstukken bij de capaciteiten gebruikt moe
ten worden. De gereedschappen worden hier als een afzonderlijke categorie ca
paciteiten beschouwd. 
Bij elke bewerking kan worden verwezen naar een aantal materialen (entiteitty
pe MATERIAAL). Er wordt hierbij aangenomen, dat de afzonderlijke materiaal
struktuur van het produkt binnen een PS niet van belang is, of kan worden afge
leid uit de materiaalstruktuur. 
De routing van het produkt over de capaciteiten kan eveneens worden afgeleid 
uit de bewerkingsstruktuur, door per produkt/bewerking de capaciteit te nemen 
waardoor de bewerking wordt uitgevoerd. 
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Het zal duidelijk zijn dat de standaardprogrammatuur voor capaciteitsgeoriën
teerde produktiebeheersing vaak bedoeld is voor configuraties van PS's, waarin 
de job shop dominant is. Wij komen hierop terug in 9-3-4 en 9.3.5. 

9.2 .2 .M assaproduktie 

Evenals bij job shop produktie staat hier het informatiesysteem voornamelijk in 
het teken van registratie en signalering, al is de frequentie waarmee deze funkties 
hier worden uitgevoerd veel hoger. Er bestaat weinig beslissingsvrijheid en daar
door is de behoefte gering aan geformaliseerde beslissingsondersteuning bij het 
berekenen van de seriegroottes en het bepalen van de volgorde. Een uitzonde
ring treedt op als het beheersingsprobleem als 'één-machine meer-produkten' 
probleem kan worden beschouwd. In dat geval kan gebruik worden gemaakt 
van een geformaliseerde beslissingsondersteuning. Voor zover ons bekend 
wordt dit soort ondersteuning niet aangetroffen in de bestaande standaardpro
grammatuur. 

Gegevens die worden geregistreerd omvatten relevante grootheden die bij delen 
van de produktie-installatie worden gemeten. Daarbij gaat het om momentane 
toestandsgegevens, zoals snelheid van de machines, of temperatuur, en om gecu
muleerde gegevens, zoals produktie-output etc. Aangezien de capaciteiten na
genoeg volledig zijn gekoppeld, is het moeilijk te praten over 'individuele capa
citeiten'. In plaats daarvan wordt de term 'installatiedeel' gebruikt, om een afge
bakend gedeelte van gekoppelde capaciteiten te identificeren. 

Een betrouwbare en centrale presentatie van toestandsgegevens van de produk
tie is van belang vanwege de ernstige gevolgen van verstoringen. Bij gemeten 
afwijkingen ten opzichte van normwaarden dient het informatiesysteem dit te 
signaleren, zodat zo snel mogelijk kan worden ingegrepen. Een hoge betrouw
baarheid van de systemen is noodzakelijk. Computers die belast zijn met de be
waking en regulering van het proces zijn daarom soms dubbel uitgevoerd. 
Bij produktieprocessen waar bulkmaterialen worden verwerkt, in tegenstelling 
tot discrete componenten, kan het voorkomen dat een produktie-order wordt 
opgesplitst in een aantal verschillende 'batches', waarvan het volume door de 
inhoud van een installatiedeel wordt bepaald. Als we er van uit gaan dat deze 
batches achter elkaar worden geproduceerd, heeft dit voor de beheersing van de 
produktie geen consequenties. Voor het informatiesysteem heeft het echter con
sequenties in diè produktiesituaties, waar procesgegevens per batch moeten 
worden geregistreerd. Dit is o.a. nodig bij producenten van voedingsmiddelen 
en in de farmaceutische industrie. Bij dit soort bedrijven geldt veelal, dat tevens 
gegevens moeten worden geregistreerd over de 'lots' grondstoffen die in be
paalde produktiebatches worden verwerkt. De noodzaak tot registratie van deze 
gegevens is feitelijk een kwaliteitsaspekt, doch kan een dermate grote invloed 
uitoefenen op het gebeuren binnen een PS en de benodigde informatievoorzie
ning, dat deze hier toch worden vermeld. 
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Figuur 9.2 geeft de schets van een gegevensmodel waarvan gebruik kan worden 
gemaakt bij dit type situaties. 
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Deze figuur brengt tot uiting dat het van belang kan zijn een onderscheid te 
maken tussen de produktstruktuur zoals deze vooraf is opgesteld en de pro
duktstruktuur van het daadwerkelijk geproduceerde produkt. Bij het entiteitty
pe GEPRODUCEERDE STRUKTUUR wordt vastgelegd welke lots grondstof in welke 
batches produkt zijn verwerkt. Per produktbatch worden de relevante proces
gegevens geregistreerd (relatie tussen PROCESGEGEVENS en BATCH). 
Toestandsgegevens van het proces worden geregistreerd onder PROCESGEGE
VENS. Dit gebeurt per periode en per INSTALLATIEDEEL. Deze gegevens kunnen 
bij het entiteittype INSTALLATIEDEEL tevens in gecumuleerde vorm worden op
geslagen. De geregistreerde procesgegevens moeten vergeleken kunnen worden 
met normwaarden die horen bij een bepaalde INSTELLING van het betreffende 
installatiedeel. De instelling van het installatiedeel is afhankelijk van het specifie
ke PRODUKT dat wordt geproduceerd en de GRONDSTOF die daarbij wordt ver
werkt. (INSTELLING vervult de rol die PRODUKTIBEWERKING bij job shop pro
duktie heeft.) 

In de produktstruktuur worden soms slechts twee niveaus onderscheiden; 'pro
dukt' (als PS-output) en 'grondstof' (als PS-input). In dat geval heeft PRODUKT 
alleen een explosie-relatie met PRODUKTSTRUKTUUR. GRONDSTOF heeft dan al
leen een implosie-relatie met PRODUKTSTRUKTUUR. De explosie-relatie legt de 
samenstelling van een item vast, de implosie-relatie wordt gebruikt voor het 
vastleggen in welke andere items een item wordt gebruikt. De PRODUKTSTRUK
TUUR-occurences bevatten elk de relatie tussen twee items, waarvan één als 
'owner' en de ander als 'member' item fungeert. Als er meer dan twee niveaus 
zijn, is sprake van verschillende installatiedelen die ontkoppeld zijn en waarvoor 
afzonderlijke niveaus in de produktstruktuur worden onderscheiden (dit laatste 
geval is niet getoond in het gegevensmodel). 

Voor elk produkt kan een aantal verschillende produktie-orders bestaan (enti
teittype PRODUKTIE-ORDER). Elke produktie-order kan zijn opgesplitst in een 
aantal batches (entiteittype BATCH). De procesgegevens moeten per batch wor
den vastgelegd. Bij elke batch horen verschillende groepen procesgegevens, het 



aantal groepen is gelijk aan het aantal perioden dat een batch in produktie is 
het aantal metingen dat wordt verricht). In elke batch worden lots verwerkt van 
verschillende grondstoffen en eventueel hoeveelheden van eerder geproduceer
de batches (entiteittype LOT). Van elke grondstof of produkt wordt per batch 
één lot verwerkt. Uit de relatie tussen BATCH en LOT (via GEPRODUCEERDE 

STRUKTUUR) volgt de produktstruktuur zoals deze bij een bepaalde procesinstel
ling tot stand is gekomen. Het werken met batches en lots impliceert voor het 
logistiek niveau de noodzaak tot een uitvoerige magazijn-registratie, waarin per 
geproduceerde batch produkt en per ingekochte batch grondstof de specifieke 
locaties worden bijgehouden. 

Ten aanzien van de standaardprogrammatuur die in 9.1 is behandeld, geldt dat 
netwerkplanning of capaciteitsgeoriënteerde produktiebeheersing niet zijn be
doeld voor PS's van het type massaproduktie. De MRP-II programmatuur, die 
discrete produkten en substantiële wachttijden veronderstelt, is eveneens niet 
bijzonder geschikt, maar kan in bepaalde gevallen toch in aanmerking komen 
(zie 9.J. 1 ). 

9.2 .3 .Serieproduktie 

Op EPS-niveau moeten verstoringen in de produktievoortgang worden gesig
naleerd, zodat de vrijgifte van produktie-orders eventueel kan worden uitge
steld. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van I/O Control. Als een dergelij
ke signalering plaatsvindt en als op logistiek niveau bij het opstellen van het 
hoofdproduktieplan bottle-neck capaciteiten zijn gecontroleerd, hoeft ten be
hoeve van de ordervrijgifte vaak geen verdere controle op de beschikbaarheid 
van capaciteiten te worden uitgevoerd. 
Binnen de PS moet materiaal worden aangevoerd naar de juiste bewerkings
plaats. Het informatiesysteem moet hiervoor zogenaamde 'pick-' of 'raap lijsten' 
genereren (Shop Floor Control). Deze lijsten geven aan welk materiaal bij welke 
bewerking moet worden toegevoegd. Als aanname geldt dat elke bewerking op 
slechts één plaats wordt uitgevoerd. Door het inplannen van de bewerking ligt 
de plaats dus tevens vast. 
Figuur 9. 3 bevat een mogelijke gegevensstruktuur. In deze figuur is onderscheid 
gemaakt tussen drie soorten items; d~ entiteittypen PRODUKT, HALFPRODUKT en 
COMPONENT. Produkten worden afzonderlijk onderscheiden, omdat hiervoor 
produktie-orders kunnen worden geformuleerd (entiteittype PRODUKTIE-OR

DER) en omdat zij alleen explosie-relaties hebben (althans binnen één PS). Bij het 
entiteittype HALFPRODUKT worden zowel explosie- als implosie-relaties onder
scheiden. Het entiteittype COMPONENT heeft echter alleen implosie-relaties. In 
de figuur worden de overeenkomstige relatietypen door de gesplitste pijlen 
weergegeven. 
Bij elk produkt hoort een aantal bewerkingen die in volgorde worden doorlopen 
(relaties tussen PRODUKT en BEWERKING). Door vanuit de bewerkingen naar 
PRODUKTSTRUKTUUR te verwijzen, kan worden bepaald welke componenten of 
halfprodukten voor uitvoering van een bepaalde bewerking nodig zijn. Deze 
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verwijzing is zinvol als elk (half)produkt op het direkt lagere niveau uit een aan
tal verschillende items is samengesteld, waarvoor verschillende montagebewer
kingen nodig zijn. Er wordt in figuur 9.3 niet gewerkt met standaardbewerkin
gen, bewerkingen worden voor elk produkt afzonderlijk gespecificeerd en voor
zien van een toegewezen capaciteit ( entiteittype CAPACITEIT). Door van een pro
dukt bij elke bewerking in volgorde de capaciteit af te lezen, kan de routing wor
den bepaald. 
CAPACITEITSGROEP is het entiteittype dat ontstaat door capaciteiten van een PS 
te groeperen en hen als aggregaat te beschouwen. Bijv. omdat zij aan elkaar ge
koppeld zijn, of omdat zij door alle produkten met dezelfde bewerkingstijden in 
dezelfde volgorde worden doorlopen. Een capaciteitsgroep kan in extreme 
vorm ook uit slechts één capaciteit bestaan. Per capaciteitsgroep worden gege
vens voor produktiebeheersing vastgelegd, zoals de doorlooptijd. Bij de indivi
duele capaciteiten worden gegevens geregistreerd die voor uitvoering van de fa
brikage van belang zijn, zoals technische specificaties. 
Het entiteittype I/O LOT wordt gebruikt om meer gedetailleerd de voortgang 
van een produktie-order bij te houden. Per tijdseenheid wordt gepland engere
gistreerd hoeveel van een produktie-order gereed moet zijn, respektievelijk ge
reed gemeld is. 

Standaardprogrammatuur voor MRP-11 is vaak gebaseerd op produktiesitua
ties, waar seriematig wordt geproduceerd. Wij komen hierop terug in 9.3. 

9.2 + Eindassemblage produktie 

De toevoer van het benodigde materiaal, waarbij zowel het volume van de toe
voer als de variëteit aan verschillende materialen groot zijn, stelt stringente eisen 
aan de juistheid van stuklijsten en voorschriften voor het uitvoeren van demon
tagehandelingen. Het informatiesysteem moet picklijsten genereren per monta
geplek en per produktie-order. Ter ondersteuning van de ordervrijgifte moeten 



lijsten van nog ontbrekende materialen kunnen worden gegenereerd, de zoge
naamde 'mancolijsten'. 
Als sprake is van eindassemblage waarbij het produkt een aantal assemblagesta
tions passeert, moet men per station weten welke handelingen uitgevoerd moe
ten worden worden. Ook de tekeningen en montagevoorschriften moeten dan 
tijdig naar de specifieke montageplek worden toegevoerd. 
Figuur 9.4 toont een gegevensmodel waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

BEWERKINGS
PLAATS 

BEWERKING 

COMPONENT 

Fig. 9.4 Gegevensmodel bij eindassemblage produktie 

PRODUKTIE· 
ORDER 

PRODUKT
STRUKTUUR 

HALF
PRODUKT 

In figuur 9.4 is hetzelfde onderscheid als bij serieproduktie gemaakt tussen de 
verschillende typen items. Ook hun relaties met PRODUKTSTRUKTUUR zijn 
soortgelijk. Voor elk produkt kan via BEWERKING en BEWERKINGSVOLGORDE de 
bewerkingsstruktuur worden bepaald. Een verschil met serieproduktie is ech
ter, dat vanuit BEWERKING wordt verwezen naar COMPONENT. Hierdoor wordt 
het mogelijk vanuit de bewerkingsstruktuur de aanvoer van componenten te 
verzorgen, zonder dat een explosie van het produkt uitgevoerd hoeft te worden. 
Daarnaast is het ook niet nodig vanuit BEWERKING naar de PRODUKTSTRUKTUUR 

te verwijzen, aangezien op de werkvloer meestal tekeningen worden gebruikt 
die de exacte opbouw van het produkt tonen. 

De EPS-problematiek van eindassemblage wordt vooral ondersteund door stan
daardprogrammatuur volgens het MRP-11 kader (zie 9.3 en 9.4). 

9.2.5. Projekt produktie 

Een wezenlijk verschil ten opzichte van eindassemblage bestaat uit de onbe
kendheid met het produkt, dat immers nog nooit eerder is geproduceerd. Een 
omvangrijke toevoer van produktdocumentatie is nodig, omdat geen gebruik 
gemaakt kan worden van specifieke produktie-ervaring. Ondanks de toegevoer
de gegevens resteert onzekerheid die niet gereduceerd kan worden. De oorzaak 
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hiervan is het ontbreken van ervaring met het maken van het specifieke produkt. 
Vanwege deze resterende onzekerheid wordt de nadruk gelegd op een nauwge
zette voortgangscontrole en registratie van gegevens over de voortgang van het 
produktieproces. Speciale voorzieningen zijn in de programmatuur nodig, om 
op grond van geregistreerde uitgevoerde uren te interpoleren binnen een aktivi
teit en het zogenaamde 'percentage of completion' te schatten. 
Een produktie-order heeft betrekking op een aantal aktiviteiten die moeten 
worden uitgevoerd. Binnen deze aktiviteiten worden meer gedetailleerd bewer
kingen onderscheiden. Zowel aktiviteiten als bewerkingen kunnen in de tijd pa
rallel worden uitgevoerd. Alleen aktiviteiten worden expliciet gepland. De plan
ning hiervan wordt in het informatiesysteem vastgelegd. 
De materiaaltoevoer wordt afgestemd op de planning van de verschillende akti
viteiten. 
Figuur 9. 5 toont een gegevensstruktuur. 
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Fig. 9.5 Gegevensstruktuur bij projekt produktie 
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Binnen de PS hoeven geen afzonderlijke stuklijsten gehanteerd te worden, als er 
tekeningen en bewerkingsinstrukties zijn. De tekeningen geven de opbouw van 
het produkt uit componenten en andere materialen, de bewerkingen geven aan 
bij welke stappen de materialen moeten worden verwerkt. 
Op logistiek niveau wordt het aktiviteitenplan opgesteld dat als een hoofdpro
duktieplan fungeert (entiteittype AKTIVITEITENPLAN). In dit plan kan een aktivi
teit die aan een bepaald tijdvak is toegewezen worden vergeleken met een pro
duktie-order. Echter, een aktiviteit kan niet altijd aan slechts één groep worden 
toegewezen. Dit speelt bijv. bij bouwprojekten. In een dergelijk geval is de 
scheiding tussen de verschillende PS's, i.c. groepen, niet duidelijk te trekken, 
omdat verschillende groepen nodig zijn bij het uitvoeren van één aktiviteit. Het 
aktiviteitenplan zal daardoor ook ten dele zichtbaar zijn voor een individuele 
groep. In het gegevensmodel is hiermee rekening gehouden in de relatie tussen 
AKTIVITEIT en GROEP, die door AKTIVITEITENPLAN wordt gelegd. In andere ge
vallen, waar elke produktie-order resulteert in een afzonderlijk halfprodukt, is 
de scheiding wel duidelijk te trekken. De groepen vormen dan elk een PS. De 
volgorde waarin de verschillende aktiviteiten worden uitgevoerd is niet van be
lang voor een groep, wèl de opbouw van een aktiviteit uit bewerkingen en de 



volgorde waarin zij moeten worden uitgevoerd ( entiteittypen BEWERKING en BE

WERKINGSVOLGORDE). 

Zowel vanuit AKTIVITEIT als vanuit BEWERKING kan worden verwezen naar MA

TERIAAL. De eerste verwijzing, die in sommige gevallen tevens op logistiek ni
veau wordt gebruikt voor planning en aanvoer van materialen, wordt door de PS 
(i.c. groep) alleen gebruikt als de tweede verwijzing niet aanwezig is. De verwij
zing van BEWERKING n.iar MATERIAAL kan worden gebruikt om meer gedetail
leerd de materiaaltoevoer te sturen. 
Bij projekten wordt vaak gebruik gemaakt van gereedschappen, machines of ap
paratuur (entiteittype GEREEDSCHAP), die afzonderlijk ingepland moeten wor
den. Op logistiek niveau vindt een toewijzing plaats aan de betreffende aktivi
teit. Binnen de PS wordt het inzetten bestuurd aan de hand van de bewerkingen 
waar deze bij nodig zijn. 

Qua standaardprogrammatuur is netwerkplanning specifiek gericht op de be
heersingsproblematiek van projektmatig werkende produktiesituaties. Een aan
tal programmatuurpakketten voor capaciteitsgeoriënteerde produktiebeheer
sing richt zich tevens op projekten, doordat zij faciliteiten voor netwerkplan
ning bevatten (zie 9+5). 

9.3. Informatiesysteem per type EPS-configuratie 

9.3.1.Massa/serie 

Bij dit type kan de aan de hand van technieken uit de Operations Research en bij 
gegeven voorspellingen een optimaal pakket produktieseries worden bepaald 
voor zowel het massa- als het seriedeel. Een dergelijke optimalisatie van vooral 
de massa PS, wordt niet geboden door de gangbare standaardprogrammatuur. 
In eerste instantie worden voorspellingen op het voorbereidingsniveau gemaakt 
voor groepen eindprodukten die alle hetzelfde basisprodukt gebruiken dat door 
het massadeel wordt geleverd. Deze voorspellingen zijn bepalend voor de serie
groottes en de voorraden van het massadeel. 
Voor de grondstoffen en componenten voor het seriegedeelte moet per afroep
contract worden bijgehouden welke hoeveelheden zijn afgenomen en wanneer 
dit is gebeurd. Een registratie van deze hoeveelheden in relatie tot de produktie
batches die door het massa-gedeelte worden afgeleverd, kan nodig zijn. Als dit 
het geval is, worden de produkten van verschillende produktiebatches, ook als 
deze uit dezelfde produktie-order komen, afzonderlijk op voorraad gehouden. 
Dit geldt tevens voor de grondstoffen die als één batch worden ingekocht. Via 
produktstruktuur en relaties tussen produktiebatches kan van een eindprodukt 
tot op grondstofniveau worden getraceerd waar dit produkt uit is samengesteld. 
Het gaat bij dit stuk informatievoorziening echter om een kwaliteitsaspekt dat 
hier niet in het gegevensmodel wordt opgenomen. 
Voor het seriedeel dient voor grote produktie-orders tussentijds gecontroleerd 
te worden wat de voortgang hiervan is. Met name de uitval dient geregistreerd te 



worden, zodat kan worden bepaald in welke mate de produktie-order qua hoe
veelheid afwijkt van de geplande. 
Figuur 9.6 geeft een voorbeeld van een mogelijk gegevensmodel. 
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Fig_ 9.6 Gegevensmodel voor massa/serie produktie 
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Uit figuur 9.6 kan worden afgelezen, dat voor de materiaalplanning aggregaten 
eindprodukten een rol spelen (entiteittype FAMILIE EINDPRODUKT). Bij FAMILIE 

EINOPRODUKT worden groepen eindprodukt geregistreerd die hetzelfde pro
dukt van het massagedeelte betrekken. Voor de leveranciers van de componen
ten die bij het seriedeel nodig zijn, kan het zinvol zijn in een vroegtijdig stadium 
te kunnen beschikken over de benodigde hoeveelheden op aggregaatniveau, 
zonder de specifieke uitvoeringsvorm te kennen. Dit speelt bijv. bij verpakkin
gen, waarbij het niet nodig is al lang vooraf de specifieke opdruk en kleur te 
kennen. Aangezien de indeling van dit soort componenten totaal anders kan zijn 
dan die van de eindprodukten, moet een vertaling van de aggregaatvoorspelling 
naar eindprodukten plaatsvinden. De relatie tussen FAMILIE EINOPRODUKT en 
FAMILIE COMPONENT maakt dit mogelijk. 

De relatie tussen EINOPRODUKT, MASSAPRODUKT en COMPONENT geeft de top 
van de logistieke produktstruktuur. Elk eindprodukt heeft specifieke compo
nenten, zoals de verpakking. Elk massaprodukt kan in een groot aantal verschil
lende eindprodukten worden verwerkt. De relatie tussen MASSAPRODUKT en 
GRONDSTOF vormt de onderkant van de produktstruktuur. Elke grondstof kan 
in een aantal verschillende massaprodukten worden verwerkt en elk massapro
dukt bestaat uit een aantal grondstoffen. Eventueel tussenliggende niveaus wor
den binnen de PS onderscheiden. 

Wanneer men deze gegevensvoorziening met standaardprogrammatuur wil on
dersteunen, ligt MRP-programmatuur het meest voor de hand. Daarbij dient 
men te beseffen, dat met name de problematiek bij het vrijgeven van produktie-



orders voor de massa PS's, door MRP-1 slechts mariginaal wordt ondersteund. 
De capaciteitsgeoriënteerde problematiek met betrekking tot volgorde en voor
raden vereist een betere ondersteuning. Ook de beheersing binnen de PS vraagt 
soms meer dan MRP-programmatuur kan bieden. 

9.3 .2 .Serie/ serie 

Op het voorbereidingsniveau moet een voorspelling gemaakt worden op basis 
van historische vraaggegevens. Het systeem kan daarbij gebruik maken van sta
tistische voorspellingstechnieken. Daarnaast is het nodig dat deze vraagcijfers 
geaggregeerd kunnen worden per jaar en per familie eindprodukten. De voor
spelde vraag moet vervolgens vertaald kunnen worden naar de geschatte vraag 
aan kritieke materialen en materialen met een hoge commonality. Daarnaast 
moet de vraag vertaald worden naar het verwachte beslag op kritieke capacitei
ten. 
Vraagvoorspellingen zijn eveneens nodig voor het bepalen van het aggregaat
produktieplan en dus van de aggregaatvoorraden. Het informatiesysteem kan 
ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de verschillende berekeningen en het 
aggregeren van de voorraadgegevens tot op familieniveau. 

Op logistiek niveau wordt de produktie aan de hand van het hoofdproduktie
plan gestuurd. Dit hoofdproduktieplan zal in de praktijk een kombinatie zijn 
van aktuele klantorders en de voorspelde vraag naar eindprodukten. Als voor
spellingen worden opgesteld, gebeurt dit op het logistieke niveau voor de indivi
duele eindprodukten. In het plan moeten aktuele klantorders en voorspelde 
vraag afzonderlijk herkenbaar zijn. Een klantorder die is geaccepteerd, is in 
principe ook voorspeld en moet dus van de voorspelde vraag in de juiste periode 
worden afgetrokken (in MRP-terminologie staat deze techniek bekend als 'fore
cast consumption'). Deze werkwijze kan problematisch zijn, als sommige klant
orders niet zijn voorzien en andere klantorders later of eerder binnen komen dan 
verwacht. Het oordeel van de planner is voor een juist gebruik van deze techniek 
onmisbaar. 
Een voorgesteld hoofdproduktieplan dient te worden gecontroleerd op haal
baarheid. Hiervoor worden uitstaande orders voor kritieke materialen gecon
troleerd (qua tijdigheid van ontvangst en bestelde aantal). Daarnaast wordt het 
voorgestelde plan omgerekend naar het beslag op kritieke of aggregaatcapacitei
ten om te controleren of geen overbezetting optreedt (Rough Cut Capacity 
Planning in MRP-terminologie). Het is van belang dat beide controles snel en 
interaktief uitgevoerd kunnen worden, op deze wijze wordt het mogelijk inter
aktief tot een haalbaar produktieplan te komen. 
Voor het omzetten van het hoofdproduktieplan in produktie-orders en inkoop
orders wordt gebruik gemaakt van de stuklijstexplosie en behoefteberekening 
zoals beschreven bij de behandeling van MRP-1(zie9. 1. 1 ). Voor het bepalen van 
de verschillende orders, zijn gegevens nodig over produktstruktuur, voorraden, 
doorlooptijden, eerder geplande en vrijgegeven orders en seriegroottes. De ver
schillende produktie-orders moeten in een MRP-plan van elkaar onderscheiden 
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kunnen worden. Tevens moet het mogelijk zijn om verschillende soorten voor
raden te onderscheiden (zoals veiligheidsvoorraad, seriegroottevoorraad, capa
citeitsvoorraad). Het plan moet het verloop van deze voorraad-componenten in 
de tijd zichtbaar maken. 
MRP-1 systemen genereren doorgaans grote hoeveelheden uitzonderingsbood
schappen, tenzij deze systemen zijn voorzien van aktiegrenzen. Zonder deze 
aktiegrenzen kunnen verstoringen door de hele keten van produktie-orders aan
leiding geven tot boodschappen. Bij het gebruik van aktiegrenzen wordt alleen 
bij overschrijding van de grenswaarde een boodschap gegenereerd. Op deze ma
nier worden kleine afwijkingen in de planning niet gesignaleerd. Deze aktie
grenzen hebben alleen zin, wanneer het MPS en de doorlooptijdnormen realis
tisch zijn. Deze eis tot realisme kan worden ondersteund door middel van 
RCCP en 1/0 Con trol. Als variaties het karakter van ruis vertonen, zullen zij de 
aktiegrenzen niet overschrijden en op de werkvloer zelf worden gecorrigeerd. 
Dit soort filters wordt o.a. toegepast op de doorlooptijd en de hoeveelheid van 
een produktie-order. 
In een voorgesteld MRP-1 plan moeten orders handmatig kunnen worden ver
schoven, bijv. om gebruik te maken van bewerkingstechnische verwantschap 
tussen produkten of omdat Capacity Requirements Planning uitwijst dat de ge
suggereerde planning op problemen stuit, voordat een vrijgave volgt. Het moet 
dan tevens mogelijk zijn deze orders als vaststaand in te voeren (dit heet 'firm 
planned'), zodat het algoritme bij het opstellen van een volgende planning deze 
orders niet gaat wijzigen. 
Een voorgesteld MRP-1 plan kan met behulp van CRP worden doorgerekend 
om het beslag op de individuele capaciteiten binnen de PS's zichtbaar te maken 
(zie ook 9. 1. 1). Op lager niveau kan het MRP-1 plan met behulp van Shop Floor 
Control verder worden uitgewerkt. 

Figuur 9. 7 geeft een mogelijke gegevensstruktuur. In deze figuur is weergegeven 
dat zowel voor eindproduktfamilies als voor individuele eindprodukten voor
spellingen van de vraag worden gemaakt. Deze voorspellingen worden voor de 
eindproduktfamilies gebruikt om een verwachte behoefte aan kritiek materiaal 
en kritieke capaciteiten te bepalen. Om wille van het model wordt de aanname 
gehanteerd dat kritieke materialen en capaciteiten elk slechts van toepassing zijn 
op produkten uit één familie (relaties tussen EINDPRODUKTFAMILIE en KRITIEK 

MATERIAAL en tussen EINDPRODUKTFAMILIE en KRITIEKE CAPACITEIT). In de 
praktijk zullen de relaties vaak komplexer zijn. Voor het opstellen van het 
hoofdproduktieplan wordt de vraagvoorspelling van individuele eindprodukten 
alleen gebruikt voor het controleren van de beschikbaarheid van kritieke capaci
teiten (relatie tussen EINDPRODUKT en KRITIEKE CAPACITEIT), in dat geval wor
den de materialen aanwezig verondersteld. Het spreekt voor zich, dat in de 
praktijk ook van deze aanname kan worden afgeweken. 
De produktstruktuur valt uiteen in de explosie-relaties van EINDPRODUKT en 
zowel de explosie- als implosie-relaties tussen de overige items (i.c. PRODUKT EN 

COMPONENT). 

De produktie wordt op het niveau van eindprodukten gestuurd door het hoofd-
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produktieplan (entiteit HOOFDPRODUKTIEPLAN). Na explosie van dit plan vol
gen hieruit de inkoop- en produktie-orders voor de produkten en componen
ten. De produktie-orders worden toegewezen aan de PS's. VOORRAAD omvat 
van eindprodukten, PS-produkten en componenten de voorraadgegevens, die in 
de tijd gefaseerd zijn geregistreerd. Elk item heeft dus voor elke periode gedu
rende de planningshorizon voorraadgegevens. 

De relaties tussen de gegevensmodellen van het EPS-type 'serie' en van het type 
EPS-configuratie 'serie/serie' worden gelegd door PRODUKTIE-ORDER en PRO

DUKT. 

MRP-programmatuur is typisch ontworpen voor dit soort configuraties. Niet
temin blijkt deze programmatuur vaak niet te beschikken over een gegevensmo
del, dat even rijk is als figuur 9.7. Met name ontbreekt vaak de relatie van EIND

PRODUKTFAMILIE naar KRITIEK MATERIAAL. Ook komen PRODUKTIESITUATIE en 
KRITIEK MATERIAAL als entiteittypen gewoonlijk niet voor, zodat op MPS-ni
veau de materiaalproblematiek niet adequaat wordt ondersteund. 

9.3 .3 .Serie/ eindassemblage 

Op het voorbereidingsniveau zal met vraagvoorspellingen voor produktfamilies 
worden gewerkt, evenals bij de serie/serie configuratie het geval is. Het voor
spellen van de vraag naar kritieke materialen en de behoefte aan kritieke capaci
teiten kan eveneens op soortgelijke wijzè gebeuren als bij het voorgaande type 
configuratie. De aggregaatvoorspelling wordt nu echter niet vertaald naar voor
spellingen voor eindprodukten, maar naar voorspellingen van PS-produkten of 
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clusters van PS-produkten die op voorraad worden geproduceerd. Deze voor
spelling dient als ingang bij het opstellen van het hoofdproduktieplan. 

Het zal duidelijk zijn, dat op logistiek niveau forecast consumption van op voor
raad geproduceerde items door eindprodukten hier extra problematisch is. Bij 
acceptatie van klantorders zijn gegevens nodig over de aanwezigheid van beno
digde assemblagecomponenten. Capaciteitscontroles voor het eindassemblage
trajekt zijn doorgaans eenvoudig en hebben lang niet altijd geformaliseerde in
formatie-ondersteuning nodig. 
Een wezenlijk verschil met het voorgaande type configuratie is, dat het bepalen 
van het eindprodukt door de klant niet een direkte eenstapskeuze is i+it beschik
bare eindprodukten. In plaats daarvan overlegt de klant met de producent over 
het samenstellen van het eindprodukt uit een aantal componenten. Voor een deel 
zijn dit de items die door het seriegedeelte op voorraad worden geproduceerd. 
Daarnaast is de keuze van de klant bepalend voor een aantal items die worden 
ingekocht en die eveneens bij de eindassemblage worden verwerkt, of die alleen 
maar met het eindprodukt moeten worden meegeleverd. De consequenties die 
deze werkwijze voor de gegevensstruktuur heeft is niet getoond in het gegevens
model. In deel II zal hier nader op worden ingegaan. 
Geaccepteerde orders worden vastgelegd in het assemblageplan (Final Assem
bly Schedule in MRP-terminologie). Een belangrijk verschil met het gedeelte dat 
door het hoofdproduktieplan wordt gestuurd is, dat in het assemblagetrajekt de 
relatie tussen produktie- en klantorders moet worden geregistreerd. 

Met uitzondering van de boven genoemde relatie tussen klant- en produktie
orders, voor het eindassemblagegedeelte, wordt als uitgangspunt genomen dat 
kan worden volstaan met dezelfde gegevensstruktuur als bij de serie/serie confi
guratie is gegeven. Als zowel voor het seriegedeelte als voor de eindassemblage 
gebruik wordt gemaakt van dezelfde struktuur, moeten de items waarvan de 
produktie door het hoofdproduktieplan wordt aangestuurd, worden onder
scheiden van de items die in het assemblageplan voorkomen. 

Zowel voor het serie- als het eindassemblagegedeelte kan gebruik worden ge
maakt van MRP-I berekeningen voor het vormen en vrijgeven van produktie- en 
inkooporders. Voor het seriegedeelte is MRP-1 geschikt. Voor het eindassem
blagedeel is soms een explosie van individuele klantorders gewenst, zonder toe
passing van serievorming en het genereren van uitzonderingsboodschappen. In 
dat geval kan op logistiek niveau worden volstaan met een vereenvoudigde toe
passing van MRP-1. 

9.3 .4.]ob shop/eindassemblage 

Op het voorbereidingsniveau wordt een aggregaatvoorspelling gebruikt voor 
het schatten van de capaciteitsbehoefte in het job shop gedeelte en het schatten 
van de behoefte aan componenten die qua levertijd kritiek zijn. In extreme vorm 
wordt hierbij gebruik gemaakt van één produktfamilie die het gehele assorti-



ment eindprodukten omvat. Er kan gebruik worden gemaakt van formele voor
spellingstechnieken. 

Bij orderacceptatie op logistiek niveau wordt een levertijd afgegeven. Hierbij 
kan het zinvol zijn het betreffende produkt qua soorten componenten te verge
lijken met eerder geproduceerde soortgelijke produkten. Aan de hand van de 
gegevens die hierbij zijn geregistreerd over gerealiseerde doorlooptijden, kan 
een schatting worden bepaald voor de nieuwe doorlooptijd. Een classificatie van 
de eindprodukten is hiervoor nodig, waarbij per PS de verschillende produkten 
als ingang worden genomen. De geschatte doorlooptijd en de portefeuille van 
eerder geaccepteerde klantorders, worden gebruikt voor het afgeven van een le
vertijd aan de klant. Soms moeten ook offertes met een hoge scoringskans wor
den meegenomen in de planning. 

Nadat bepaald is wanneer welke eindprodukten moeten worden afgeleverd, kan 
met behulp van netwerkplanning woren bepaald welke produktie-orders in het 
assemblagetrajekt moeten worden uitgevoerd en welke 'inkoop-orders' voor 
componenten bij het job shop gedeelte moeten worden geplaatst. 
Met name voor het job shop gedeelte is het zinvol mogelijke bottle-neck capaci
teiten te identificeren. Voordat produktie-orders worden vrijgegeven, moet een 
controle bij deze capaciteiten worden uitgevoerd op mogelijke overbezetting. 
Het is daarvoor wenselijk dat men op dit niveau beschikt over de bewerkings
struktuur van de produkten. Hierbij moet opnieuw worden opgemerkt dat de 
aanname wordt gehanteerd, dat geen significante engineeringsaktiviteit voor
komt. 
De organisatie van de stuklijsten is vaak een probleem vanwege het grote aantal 
verschillende eindprodukten enerzijds en anderzijds vanwege produktdelen die 
in een aantal verschillende eindprodukten voorkomen. 
Figuur 9.8 toont een gegevensmodel. De items waar men in is geïnteresseerd, 
kunnen worden onderverdeeld in eindprodukten, PS-produkten (als outputs 
van de individuele PS's) en in materialen die aan de PS's moeten worden toegele
verd. De gegevens van de verschillende items zijn in figuur 9.8 alle onderge
bracht bij het entiteittype ITEM. Voor materialen die worden toegeleverd aan de 
PS's, worden inkooporders gevormd. Voor PS-produkten worden assemblage 
produktie-orders en job shop produktie-orders gevormd, afhankelijk van het 
gedeelte dat het betreffende produkt voortbrengt. 
In het model is uitgegaan van de situatie met de meest kornplexe orderstruktuur. 
Dit is het type eindassemblage waar gedeeltelijk seriematig wordt geassembleerd 
en waarbij tevens de relatie tussen klantorders en produktie-orders in het assem
blagetrajekt geregistreerd moet worden. De relaties tussen KLANTORDER en AS

SEMBLAGE-ORDER geeft dit aan. Assemblage-orders worden voor series eindpro
dukten gevormd en worden vertaald naar assemblage produktie-orders voor de 
individuele assemblage PS's (relatie tussen ASSEMBLAGE-ORDER en ASSEMBLAGE 

PRODUKTIE-ORDER). 

Uitgaande van geaggregeerde vraagvoorspellingen, wordt voor een familie eind
produkten het gèschatte beslag op de verschillende PS's bepaald (relatie FAMILIE 
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EINDPRODUKTEN / PRODUKTIESITUATIE). Voor de job shop produktie-orders 
wordt een controle uitgevoerd op overbezetting van deze capaciteiten op grond 
van het beslag dat deze orders hier op leggen (relatie JOB SHOP PRODUKTIE-OR

DER /KRITIEKE COMPONENT). 

De verschillende soorten produktie-orders leggen de relaties met de gegevens
modellen voor de individuele PS's. De kritieke capaciteiten vormen subsets van 
de capaciteiten die in elk van de PS's voorkomen. 

Standaardprogrammatuur voor capaciteitsgeoriënteerde produktiebeheersing is 
bedoeld voor onder meer deze situaties. Ondersteuning van de entiteittypen FA

MILIE EINDPRODUKTEN en PRODUKTIESITUATIE ontbreekt echter gewoonlijk. 

9.3. 5. Serie/job shoplprojekt 

Op het voorbereidingsniveau kan gebruik gemaakt worden van voorspellings
technieken voor het maken van ruwe inschattingen van benodigde hoeveelheden 
van de belangrijkste groepen capaciteiten. 

Bij het opstellen van offertes aan de klant, kunnen classificatiesystemen van 
dienst zijn. Hierbij gaat het om specificaties en kostencalculaties van eerder gele
verde soortgelijke eindprodukten, of delen hiervan. Daarnaast is een registratie 



van gegevens over o.a. de leverbetrouwbaarheid van leveranciers en inbesteders 
van belang. Deze gegevens worden gebruikt bij periodieke evaluaties en moge
lijke herziening van eerder gemaakte keuzen van bepaalde leveranciers. 
In tegenstelling tot de andere configuratietypen, worden hier de gegevens over 
het eindprodukt geleidelijk aan bekend. Dit betekent dat op basis van de staps
gewijs beschikbaar komende gegevens akties kunnen worden ondernomen, 
zoals het bestellen van kritieke materialen of het reserveren van capaciteit. Dit 
betekent tevens dat men al bij het onderhandelingsproces rekening moet houden 
met uitstaande offertes, al voordat deze zijn geaccepteerd. Bij een geregistreerde 
klantorder zal de status worden aangegeven, zodat op basis hiervan kan worden 
beslist over het nemen van bepaalde akties. Produktgegevens worden bij het 
ontstaan opgeslagen in informatiesystemen. Hierbij moet de status kunnen wor
den aangegeven, zodat voor verschillende gebruikers duidelijk wordt in welke 
mate zij van deze gegevens gebruik kunnen maken. Een andere consequentie is, 
dat kritieke materialen reeds gepland en besteld kunnen worden. Dit kan echter 
niet worden gedaan door een explosie van de stuklijst uit te voeren, aangezien 
nog niet alle niveaus bekend hoeven te zijn. 

Het gespecificeerde eindprodukt wordt vertaald in produkten die intern worden 
gemaakt (elk door één PS) en een aantal produkten dat extern wordt gekocht, of 
waarvan de produktie wordt uitbesteed. Daarnaast wordt het eindprodukt be
schouwd als een netwerk van aktiviteiten. Voor de vervaardiging van een pro
dukt kunnen verschillende aktiviteiten nodig zijn. Bij het afgeven van een lever
tijd is het kritieke pad van het aktiviteitennetwerk bepalend voor de totale door
looptijd. Deze wordt bij oneindige capaciteit geschat. 
In sommige situaties wordt een produkt niet door één aktiviteit, maar door een 
groep aktiviteiten afgeleverd. Deze aktiviteiten kunnen volledig na elkaar vol
gen, of zij worden elk uitgevoerd door een afzonderlijke personeelsgroep die 
(gedeeltelijk) gelijktijdig aan een bepaald produkt werken. In dat geval wordt 
per groep voor het betreffende projekt een aktiviteit geformuleerd (zie ook 
8.2.5). Deze personeelsgroepen vervullen de rol van PS. 

Inkoop-, uitbesteed- en produktie-orders worden in de tijd uitgezet op basis van 
de tijdsduur en de volgorde van de aktiviteiten. De aktiviteiten vormen een ge
aggregeerde bewerkingsstruktuur die op logistiek niveau de coördinerende rol 
van de materiaalstruktuur overneemt. 
Bij het inplannen van aktiviteiten, worden produktie-orders gevormd die wor
den toegewezen aan de PS's. Door produktie-orders in de tijd te verplaatsen kan 
overbezetting, of een ongelijkmatige capaciteitsbelasting worden vermeden. 
Hierbij wordt gebruik van tijdsspeling die aktiviteiten onderling en in relatie tot 
de leverdatum vertonen. 
Figuur 9.9 geeft een bruikbaar gegevensmodel. In dit model zijn, in afwijking 
ten opzichte van de andere modellen, de entiteittypen KLANT en LEVERANCIER 

opgenomen. De reden hiervoor is dat onderhandelingen met zowel klanten als 
leveranciers tijdens en voor de produktie van belang zijn en dat de resultaten van 
deze onderhandelingen van invloed zijn op de interne beheersing. 
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Een volledige produktstruktuur is in dit model niet opgenomen. Voor elk eind
produkt (i.c. projekt) wordt een aantal produkten onderscheiden dat intern 
wordt gemaakt ( entiteittype INTERN PRODUKT) en een aantal produkten waarvan 
de produktie door derden geschiedt (EXTERN PRODUKT). Elk van deze produk
ten kan voor verschillende projekten worden gebruikt. Daarnaast bevat elk 
eindprodukt een aantal aktiviteiten, die in volgorde moeten worden uitgevoerd. 
Een personeelsgroep, of produktiesituatie, kan een aantal verschillende aktivi
teiten uitvoeren (relatie PRODUKTIESITUATIE I AKTIVITEIT). Een groep aktivitei
ten is nodig voor het voortbrengen van een intern produkt (relatie INTERN PRO

DUKT I AKTIVITEIT). Het entiteittype PRODUKTIE-ORDER geeft de ingeplande ak
tiviteiten weer. 

De relatie met de gegevensmodellen van de individuele PS's wordt gelegd door 
PRODUKTIE-ORDER (voor job shop, serie en projekt PS's), INTERN PRODUKT 

(voor job shop en serie PS's) en AKTIVITEIT (alleen voor projekt PS's). 

Programmatuur voor MRP-11, voor capaciteitsgeoriënteerde beheersing en 
voor netwerkplanning zijn alle drie tot op zekere hoogte bruikbaar. Geen van de 
genoemde soorten programmatuur biedt echter volledig de benodigde onder
steuning. Algemene programmatuur voor netwerkplanning biedt van deze drie 
soorten relatief gezien de meest omvangrijke ondersteuning, ofschoon de voor
zieningen voor de materiaalverwerving hierin gebrekkig zijn. 

9.4. Afsluiting 

Samenvattend kan worden gesteld dat programmatuur die is gebaseerd op het 
MRP-11 conceptenkader in principe bruikbaar is voor bedrijfssituaties die als 
serie/serie of serie/eindassemblage configuraties beschouwd kunnen worden. 



Programmatuur voor capaciteitsplanning is met name geschikt voor beheersing 
van job shop PS's. Voor zover de programmatuur is aangevuld met netwerk
planningstechnieken, kan deze ook op logistiek niveau worden gebruikt voor de 
coördinatie van PS's, die door variërende materiaalstrukturen een wisselend en 
komplex patroon van afhankelijkheden vertonen. 
Programmatuur die is gebaseerd op netwerkplanning, is geschikt voor beheer
sing op logistiek niveau van situaties die voor een groot deel job shop PS's of 
projekt PS's omvatten. 

Een kenmerk dat in hoge mate bepalend is voor het verschil in toepasbaarheid 
van de verschillende typen programmatuur, is de produktstruktuur zoals deze 
op logistiek niveau wordt beschouwd. MRP-11 is primair bedoeld voor komplex 
samengestelde produkten, capaciteitsplanning voor produkten die een kom
plexe bewerkingsstruktuur en routing hebben en netwerkplanning voor pro
dukten waarvan de bewerkingsstruktuur bestaat uit een netwerk van (groepen) 
bewerkingen. 
De produktstruktuur is tevens het bindend element in de verschillende EPS
configuraties en daarom één van de belangrijkste entiteittypen in de logistieke 
gegevensmodellen. Ondanks het belang dat gegevens over produktstrukturen in 
informatiesystemen voor produktiebeheersing spelen, zijn de mogelijkheden 
voor het vastleggen van deze gegevens, zoals deze in standaardprogrammatuur 
worden geboden, doorgaans beperkter dan getoond in de verschillende gege
vensmodellen. Als wij ons daarbij realiseren dat niet alleen de disciplines Pro
duktie en Produktiebeheersing deze gegevens nodig hebben, maar ook discipli
nes als Ontwikkeling, Verkoop, Service, Financiën en Administratie, zijn de ge
boden mogelijkheden helemaal beperkt. 
Deze tekortkoming vormt de reden waarom in deel 111 de produktstruktuur en 
de manier waarop gegevens hierover in informatiesystemen kunnen worden 
vastgelegd, nader worden onderzocht. 
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1 o. Inleiding 

10.1. Produktstruktuur en produktstruktuurbeschrijving 

In hoofdstuk 7 is het begrip 'produktstruktuur' geïntroduceerd als kenmerk van 
de typologie van produktiesituaties. Daarbij werd aangegeven dat dit begrip op 
verschillende manieren inhoud kan krijgen, afhankelijk van de zienswijze die 
men inneemt. In 7. 1 werden de materiaal- en bewerkingsstruktuur gedefinieerd 
als bijzondere vormen van de produktstruktuur. Hierbij ging het om algemene 
gezichtspunten die door Produktie en Produktiebeheersing worden gehanteerd. 
In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende gezichtspunten meer speci
fiek worden behandeld. Daarbij komen ook gezichtspunten aan de orde van an
dere disciplines binnen een produktiebedrijf met elk een specifieke zienswijze 
op een produkt. In elk van deze verschillende zienswijzen kan een produkt
struktuur worden gehanteerd die voor het betreffende gezichtspunt specifiek is. 
In dit derde deel wordt beschreven hoe een aantal disciplines produkten ideaal
typisch beschouwt en welke produktstrukturen uit deze beschouwingen naar 
voren komen. Op basis hiervan wordt onderzocht wat de consequenties zijn van 
verschillen tussen deze strukturen voor informatiesystemen, waar gegevens 
over de produktstrukturen in worden opgeslagen. 
Alvorens dit te doen, is het nodig eerst enige begrippen nader toe te lichten. 
De term 'produktstruktuur' valt uiteen in de termen 'produkt' en 'struktuur'. 
Het begrip 'produkt' is in hoofdstuk 3 gedefinieerd, 'struktuur' behoeft nog eni
ge toelichting en wordt als volgt gedefinieerd. 

'Struktuur' is de verzameling van relaties tussen delen en het gemeen
schappelijk geheel waartoe zij behoren en tussen deze delen onderling. 

Bovenstaande definitie is niet ongebruikelijk in de systeemleer (zie bijv. [3]). Er 
worden echter eveneens definities gehanteerd die hiervan afwijken. Sommige 
definities omvatten alleen de relaties tussen de delen onderling (zie o.a. [ 4 ]). An
deren beschouwen tevens de dynamica van een objekt als onderdeel van het be
grip 'struktuur' (o.a. [2]). De mogelijke veranderingen in de struktuur van een 
objekt worden door ons niet beschouwd. Concreet betekent dit voor produkt
strukturen, dat slechts beperkt aandacht wordt besteed aan zogenaamde 'engi
neering changes'. 
Een objekt kan op oneindig veel manieren worden opgesplitst in delen. Echter, 
niet al deze opsplitsingen zijn voor de beschouwer van het objekt van belang. 



Als uitgangspunt wordt hier genomen dat de beschouwer van een objekt vanuit 
zijn betrokkenheid een voorkeur heeft voor een bepaalde opsplitsing van dit ob
jekt. 
Een struktuur ontstaat in de beschouwing van een objekt en wordt dus zowel 
bepaald door het objekt zèlf, als door het gezichtspunt dat wordt gehanteerd. 
Samenvattend wordt 'produktstruktuur' als volgt gedefinieerd. 

De produktstruktuur is de verzameling relaties tussen het produkt en de 
delen die hierin voorkomen en de relaties tussen de delen onderling, zoals 
deze verzameling voorkomt in een bepaalde beschouwing van dit produkt. 

Het is gebruikelijk een produktstruktuur als een hiërarchische struktuur te be
schouwen. Dit betekent dat delen die in de opsplitsing van een geheel worden 
onderscheiden, zèlf ook als geheel kunnen funktioneren en weer kunnen wor
den opgesplitst in delen. Op deze manier worden niveaus in de produktstruk
tuur onderscheiden. De struktuur die van een produkt wordt onderscheiden, 
wordt bepaald door het deel van het bedrijfsproces waarbij het gezichtspunt be
trokken is. Zo geldt voor Produktie een produktstruktuur met het eindprodukt 
als hoogste niveau en componenten als het laagste. Het gaat daarbij respektieve
lijk om items die worden verkocht en items die worden ingekocht. Bij het maken 
van voorspellingen zullen aggregaten van eindprodukten als hoogste niveau 
worden genomen en eindprodukten of PS-produkten als laagste niveau. 
Het begrip 'produktstruktuur' zal hier in ruime betekenis worden gebruikt. 
Concreet betekent dit, dat 'produktstruktuur' ook betrekking kan hebben op de 
samenstelling van een groep produkten in plaats van de opbouw van een speci
fiek produkt. In een dergelijk geval fungeert het betreffende aggregaat van pro
dukten als een fiktief produkt op het hoogste niveau in de produktstruktuur. 
Tot nu toe is in deze paragraaf gesproken over produkten en de manier waarop 
zij kunnen worden beschouwd. Op deze wijze is het mogelijk verschillende 
strukturen voor één en hetzelfde produkt te onderscheiden. Bij communicatie 
over produkten, is het nodig dat personen hun mentale modellen van produkten 
uitdrukken en uitwisselen. Voor produktstrukturen kunnen deze uitdrukkin
gen bijv. de vorm aannemen van tekeningen of stuklijsten. Beide zullen generiek 
worden aangeduid als 'produktstruktuurbeschrijvingen', of kort 'PSB'en'. Bij 
tekeningen gaat het om de verschillende delen van een produkt in relatie tot el
kaar, terwijl het bij stuklijsten gaat om alleen de relaties tussen delen en het ge
heel. Stuklijsten zijn dus bruikbaar voor het beschrijven van de materiaalstruk
tuur, terwijl bijv. de ruimtelijke ordening van componenten en samenstellingen 
zich eerder leent voor representatie in de vorm van een tekening. 

PSB'en kunnen op papier worden vastgelegd en als papieren archief worden op
geslagen. Een andere werkwijze is het vastleggen van PSB'en in een computer
georiënteerd informatiesysteem. Ongeacht de uitvoeringsvorm, zal een infor
matiesysteem waarin gegevens over produktstrukturen worden vastgelegd, 
'PSB-systeem' worden genoemd. PSB-systemen die specifiek worden gebruikt 
voor het opslaan en verwerken van gegevens met als doel beschrijvingen in de 
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vorm van stuklijsten te genereren, worden hier aangeduid als 'stuklijstsystemen'. 
Met behulp van de juiste afleidingsregels kunnen PSB'en door een PSB-systeem 
worden opgeslagen en later opnieuw worden gereproduceerd. Een gereprodu
ceerde PSB moet voldoen aan een informatiebehoefte over een bepaald produkt. 
Meer concreet gezegd, moeten de gegevens van een PSB gebruikt kunnen wor
den als basis bij het vormen van de gewenste produktstruktuur. Deze produkt
struktuur is een onderdeel van een mentaal toestands- of inzichtsmodel. 
Het begrip 'PSB' zal hier eveneens ruim worden gehanteerd. In aansluiting op 
'produktstruktuur' kan een PSB eveneens worden gebruikt voor het beschrijven 
van de samenstelling van een groep produkten. 
Samenvattend is het van belang een eenduidig onderscheid te maken tussen de 
faktoren 'produkt', 'produktstruktuur' en 'produktstruktuurbeschrijving'. Elk 
produkt kan een aantal verschillende produktstrukturen hebben. Aan elke in
formatiebehoefte over de produktstruktuur kan worden voldaan door het gene
reren van een bruikbare PSB. 
In dit deel zal de aandacht gericht zijn op de vraag of verschillende gezichtspun
ten verschillende PSB'en hanteren en waar dit van afhankelijk is. De eenvoudig
ste situatie treedt op, als alle gezichtspunten PSB'en hanteren die identiek zijn 
voor elke informatiebehoefte over de struktuur van een produkt. In dat geval 
kan worden volstaan met de implementatie van slechts één PSB. Een faktor die 
beperkend is bij het voldoen aan deze ideale toestand, zijn de produkten zelf. 
Bij het ontwikkelen van produkten moet rekening gehouden worden met de 
eisen van de verschillende disciplines. Het zal blijken, dat deze eisen vaak kun
nen worden beschreven met behulp van het begrip 'modulariteit'. Voor het 
kwantificeren van de mate waarin een produktstruktuur voldoet aan deze eisen, 
zal een meetinstrument worden beschreven. Ten slotte zal blijken dat modulari
teit een belangrijk begrip is bij het beantwoorden van de centrale vraag in dit 
deel, namelijk of verschillende disciplines dezelfde PSB'en kunnen hanteren. 
In de beschouwingen hierna wordt een aantal beperkingen aangebracht. 

Alleen produkten die een samengesteld karakter hebben zullen worden be
schouwd. Hierbij zal het voornamelijk gaan om komplex samengestelde pro
dukten. 
Niet alle mogelijke gezichtspunten binnen een produktiebedrijf komen aan 
de orde. Omwille van demonstratie van een aantal principes en aansluiting op 
deel II van deze publikatie, wordt alleen een aantal gezichtspunten van de 
disciplines Ontwikkeling, PS-beheersing, Logistieke beheersing en Verkoop 
nader beschouwd. 
Alleen PSB'en die een stuklijst-karakter hebben zullen worden onderzocht. 
Dit betekent dat produkten zullen worden beschouwd als gehelen die uit de
len bestaan. Alleen de relaties tussen delen en geheel worden gemodelleerd, 
relaties tussen delen onderling blijven buiten beschouwing. 
In navolging van de beschouwingen in voorgaande delen, worden alleen com
puter georiënteerde PSB-systemen onderzocht. In kombinatie met de voor
gaande beperking, betekent dit een beperking tot geautomatiseerde stuk lijst
systemen. 
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In de volgende paragraaf wordt een aantal problemen behandeld die samenhan
gen met de huidige gang van zaken bij registratie van gegevens over produkt
strukturen. 

10.2. Problemen met betrekking tot PSB-systemen 

Traditioneel gezien is het probleem van het opstellen van stuklijsten benaderd 
vanuit slechts enkele of soms zelfs slechts één gezichtspunt. Van oorsprong was 
een stuklijst de opsomming van items zoals deze voorkomen in een samenstel
ling op een tekening. Dit betekent tevens dat stuklijsten door Ontwikkeling 
werden opgesteld vanuit het gezichtspunt dat door Ontwikkeling werd gehan
teerd. Deze stuklijsten werden tevens gebruikt voor het bestellen van de mate
rialen die bij de produktie nodig waren en bij het uitvoeren van de produktie 
zelf. Hierdoor gingen stuklijsten een eigen leven leiden, los van de tekeningen 
waaraan zij werden ontleend. Bij het opstellen van stuklijsten door Ontwikke
ling, werd vaak in onvoldoende mate rekening gehouden met de produktstruk
tuur zoals deze binnen een PS wordt gehanteerd. Met name de opbouw van het 
produkt uit componenten en samenstellingen zoals deze door Ontwikkeling 
werd opgesteld, week af van de opbouw die daadwerkelijk ontstond bij de pro
duktie. O.a. om deze reden ontstond naast Ontwikkeling en ten behoeve van 
PS-beheersing een afzonderlijke discipline: Werkvoorbereiding. Werkvoorbe
reiding heeft als taak het vertalen van het ontwerp dat door Ontwikkeling wordt 
toegeleverd in een set documenten die bruikbaar is bij de fabrikage. Een belang
rijk onderdeel hiervan is het bepalen van de bewerkingsstruktuur van het pro
dukt. Daarnaast zal Werkvoorbereiding in overleg met Ontwikkeling er voor 
moeten zorgen dat het te ontwerpen produkt op efficiënte wijze produceerbaar 
IS. 

Ofschoon in de praktijk blijkt dat de relatie tussen Ontwikkeling en PS-beheer
sing toch vaak problematisch is, was door het instellen van een coördinerende en 
vertalende discipline Werkvoorbereiding het geschetste probleem in principe 
opgelost. Dit gold echter niet voor een ander probleem, dat later ontstond bij het 
streven naar een betere beheersing van de produktie. Voor produktiebeheersing, 
bijv. overeenkomstig het MRP-II raamwerk, bleken produktie-stuklijsten 
slechts ten dele bruikbaar te zijn. Met name bij het in gebruik nemen van stan
daardprogrammatuur voor produktiebeheersing, blijkt een ongeschikte op
bouw van de stuklijsten één van de grootste problemen te vormen (zie [ I ]). 
Met name de laatste jaren worden tevens vanuit Verkoop specifieke eisen gesteld 
aan de wijze waarop het deel van de stuklijst is opgebouwd, dat voor hen van 
belang is. Een belangrijke reden hiervoor, is dat met name bij komplex samenge
stelde produkten de omvang van het produktassortiment is toegenomen. Hier
door wordt het noodzakelijk dat ook Verkoop kan beschikken over informatie
systemen die gegevens presenteren over produkten die verkoopbaar zijn (zie 
bijv. [5]). 
Problemen zoals hierboven beschreven, geven aanleiding tot het creëren van 
verschillende stuklijsten die soms zelfs in verschillende en onderling gescheiden 
bestanden worden vastgelegd. 



Vooruitlopend op de volgende hoofdstukken veroorzaakt de huidige manier 
van werken met stuklijsten en stuklijstsystemen een drietal hoofdproblemen. 

r. Behoefte aan meer verfijnde informatie 
Binnen bedrijven is er de laatste jaren een groeiende behoefte om te kunnen 
beschikken over gegevens die zijn toegesneden op de specifieke informatie
behoeften. Zoals boven getoond, is dit ook het geval voor stuklijstsystemen. 
De huidige stuklijstsystemen die door verschillende gebruikers worden toe
gepast, voldoen slechts gebrekkig aan deze gedifferentieerde behoeften. De 
produktstruktuur die in deze systemen is geïmplementeerd heeft een alge
meen karakter en is hoofdzakelijk gebaseerd op de materiaalstruktuur van 
het produkt, zoals geconcipieerd door Ontwikkeling en/of Werkvoorberei
ding. Daarnaast is de bewerkingsstruktuur vaak in een afzonderlijk bestand 
uitgevoerd, dat is gekoppeld aan de bestanden die de materiaalstruktuur be
vatten. 

2. Verschillende losstaande stuklijstsystemen 
Bovenstaande behoeften hebben geleid tot het ontstaan van verschillende 
meer specifieke stuklijstsystemen die beter aan de verschillende informatie
behoeften voldoen. Aangezien in de verschillende systemen gegevens over 
dezelfde produkten liggen opgeslagen, ontstaat hieruit het probleem met be
trekking tot de consistentie van de gegevens. Dit is vooral een probleem in 
relatie tot het doorvoeren van wijzigingen in produkten, die tevens in de ver
schillende stuklijstsystemen moeten worden aangebracht. 
Als reaktie op dit probleem ontstaat het streven verschillende stuklijstsyste
men te koppelen, zodat er voor gezorgd kan worden dat zij onderling consis
tent blijven. Bij de huidige systeemopzet betekent dit dat de gegevens die 
moeten worden gekombineerd, conceptueel gezien, identiek moeten zijn. 
Hierdoor blijft er voor noodzakelijke verschillen tussen geïmplementeerde 
PSB's zeer weinig ruimte over. 

3. Noodzaak tot hogere flexibiliteit 
Er is in veel bedrijfstakken sprake van een toenemende omvang van het pro
duktassortiment dat op de markt worden aangeboden (bijv. in de computer
en in de auto-industrie). 
Daarnaast is er sprake van produkten waarvan de komplexiteit groter wordt. 
Veel produkten bestaan uit meer componenten dan vroeger het geval was 
(bijv. computers, vliegtuigen). 
Een derde ontwikkeling zijn de kortere life-cycles waarvan voor veel pro
dukten sprake is (bijv. computers, medische apparatuur). Hiermee hangt ook 
het grote aantal wijzigingen samen dat in bestaande produkten tijdens hun 
life-cycle wordt doorgevoerd. 
Deze ontwikkelingen maken deel uit van de algemene tendens om sneller en 
beter tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Deze tendens maakt een 
meer flexibele opstelling van het bedrijf noodzakelijk. Voor een deel heeft dit 
betrekking op de stuklijstsystemen. De flexibiliteit van deze systemen kan 
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worden verhoogd door het creëren van nieuwe stuklijsten eenvoudiger te 
maken (bijv. door gebruik te maken van delen die een nieuw produkt ge
meenschappelijk heeft met oude produkten), door de toegankelijkheid van 
opgeslagen gegevens te verbeteren en door de systemen eenvoudig aanpas
baar te maken aan nieuwe of gewijzigde informatiebehoeften. Een verhoging 
van de flexibiliteit van deze systemen wordt echter bemoeilijkt door de om
vang en de groei van de gegevensverzamelingen. 

Bovenstaande problemen demonstreren de noodzaak, bij het bouwen van stuk
lijstsystemen een werkwijze te hanteren die de nadruk legt op het inventariseren 
van verschillende gebruikseisen. Deze werkwijze moet resulteren in systemen 
die niet eenzijdig aan de informatiebehoefte van één of slechts enkele disciplines 
voldoen en die relatief eenvoudig aanpasbaar zijn. Dit is een andere werkwijze 
dan de werkwijze waar doorgaans sprake van is bij het opzetten van stuklijst
systemen. De huidige stand van zaken wordt nog steeds gekenmerkt door een
zijdige en starre systemen die in het verleden zijn opgezet en geleidelijk zijn aan
gepast, zonder dat wezenlijke reorganisaties daarvan hebben plaatsgevonden. 
De huidige systemen resulteren in een aantal problemen met betrekking tot in
formatie over de produktstruktuur. Deze problemen manifesteren zich vooral 
op de raakvlakken tussen de verschillende organisatorische disciplines. Hierbij 
gaat het om disciplines die onderling gegevens uitwisselen over de produkten. 
Een voorbeeld is het reeds vermelde raakvlak tussen Ontwikkeling en Produk
tie. Dergelijke problemen spelen met name bij het koppelen van CAD- en 
CAM-systemen. Het doorgeven van stuklijstgegevens is hierbij namelijk een 
belangrijk onderdeel. Een ander voorbeeld is het raakvlak tussen Verkoop en 
Produktie. Verkoop hanteert stuklijstgegevens van delen van eindprodukten die 
samenvallen met funkties die aan het produkt op de markt worden onderschei
den. Deze delen hoeven niet samen te vallen met maakbare samenstellingen. 
In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende disciplines aan de orde komen 
met hun eisen in relatie tot de produktstruktuur. Daarna zal het begrip 'modula
riteit' nader worden behandeld, als referentiebegip bij het vergelijken van deze 
eisen. In de daarna volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de stuk
lijstsystemen. In hoofdstuk I 3 worden de geïnventariseerde informatiebehoef
ten van de verschillende disciplines vertaald naar een gegevensmodel, waar het 
stuklijstensysteem gebruik van zou kunnen maken. In het daarop volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op stuklijstsystemen in hun huidige vorm. Daarbij 
wordt ingegaan op een aantal problemen dat hiermee samenhangt en de oplos
singen die hiervoor in de literatuur worden gesuggereerd. Daarbij zal worden 
gedemonstreerd dat bij deze oplossingen en in de huidige systemen, impliciet 
wordt uitgegaan van een modulariteit die groter is dan in de praktijk gewoonlijk 
optreedt. 
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1 1. Eisen met betrekking tot de 
produktstruktuur 

u.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen verschillende organisatorische disciplines worden be
handeld met hun informatiebehoeften en de daaruit voorvloeiende eisen aan de 
produktstruktuur. Deze eisen moeten in een ideale situatie door Ontwikkeling 
worden verwerkt in het produkt dat wordt ontwikkeld. 
Achtereenvolgens komen de disciplines Ontwikkeling, PS-beheersing, Logis
tieke beheersing en Verkoop aan bod. 
Ontwikkeling omvat de aktiviteiten vanaf het concipiëren van het eindprodukt 
totdat Werkvoorbereiding een aanvang maakt met het produktierijp maken van 
het conceptuele produkt. PS-beheersing omvat; het beheersingsproces dat zich 
binnen een individuele PS afspeelt. In een PS ziet men slechts het deel van het 
eindprodukt dat door deze PS wordt voortgebracht, namelijk de PS-produkten 
die in het eindprodukt worden verwerkt en die door de betreffende PS worden 
voortgebracht. Het fabrikageproces dat PS-beheersing aan de onderkant be
grenst, wordt niet behandeld. Logistieke beheersing heeft betrekking op het be
heersen van de totale configuratie PS's die gezamenlijk een verzameling eind
produkten voortbrengen. Verkoop omvat de verkoopaktiviteiten in engere zin. 
Dat wil zeggen de direkte contacten tussen klant en verkoper die vooraf gaan aan 
het accepteren van een klantorder. Daarnaast wordt het opstellen van voorspel
lingen van de marktvraag als een taak van Verkoop beschouwd. Geen aandacht 
wordt besteed aan zaken als distributie. 
Bij de produkten die worden beschouwd, wordt een opdeling gemaakt in stan
daardprodukten en systemen. Dit zijn produkten die respektievelijk door de 
EPS-configuraties serie/serie en serie/eindassemblage worden geleverd. Stan
daardprodukten zijn eindprodukten die als één geheel door de klant worden ge
kozen. Bij systemen verloopt het keuzeproces stapsgewijs. De klant overlegt 
met een verkoper en maakt een aantal deelkeuzen die tezamen bepalend zijn 
voor het totale eindprodukt. Voorbeelden van standaardprodukten zijn radio's, 
scheerapparaten, elektromotoren. Voorbeelden van systemen zijn computers, 
vrachtwagens, vliegtuigen. In systemen kunnen componenten voorkomen die 
ook individueel worden verkocht als standaardprodukt. 



11.z. Ontwikkeling 

Bij Ontwikkeling kan een tweedeling worden gemaakt in aktiviteiten, uitgaande 
van het stadium waarin een produkt in ontwikkeling verkeert. Deze twee groe
pen aktiviteiten zijn: 

Ontwerpaktiviteiten 
Ontwikkeling start met specificaties van o.a. de funkties die het eindprodukt 
moet uitvoeren. Op basis van deze specificaties worden de funkties stapsge
wijs in toenemend detail ontworpen. Het niveau van detail waarop dit proces 
stopt wordt bepaald door de mogelijkheden om gebruik te maken van stan
daardoplossingen die eerder zijn ontworpen. 
Constructie-aktiviteiten 
Op basis van het gedetailleerde ontwerp worden vervolgens bij elk van de 
funkties technische realisaties gekozen die voldoen aan de specificaties. In dit 
stadium krijgt het tot dan toe conceptuele produkt een fysieke identiteit. 

Ofschoon wordt gesuggereerd dat beide groepen aktiviteiten volledig sequen
tieel worden uitgevoerd, is dit niet het geval. Beschikbare componenten, die de 
technische realisatie van funkties vormen, zijn vaak in hoge mate bepalend voor 
de wijze waarop het conceptuele produkt wordt uitgewerkt. Beide groepen akti
viteiten worden doorgaans een aantal maal in toenemende mate van detail door
lopen. 
Een ontwikkelingsaktiviteit start doorgaans met het maken van eerste opdeling 
van het eindprodukt, of van een familie funktioneel overeenkomstige eindpro
dukten, in segmenten. Deze segmenten zijn technische funkties in het eindpro
dukt die door één of meer gespecialiseerde ontwerpers verder worden uitge
werkt. Voorbeelden hiervan zijn de voeding die gebruikt gaat worden in een 
nieuwe familie oscilloscopen, of het remsysteem van een auto. Het ontwerpen 
heeft vaak betrekking op een familie eindprodukten die een bepaalde range spe
cificaties af dekt. Sommige segmenten kunnen in dezelfde vorm in alle eindpro
dukten van de familie worden toegepast, andere zijn alleen bruikbaar in slechts 
één of enkele eindprodukten. 
Het is van belang dat Ontwikkeling zoveel mogelijk gebruik maakt van reeds 
bestaande componenten voor het uitvoeren van de verschillende funkties. Dit is 
mogelijk als Ontwikkeling kan beschikken over componenten die op dusdanige 
wijze zijn ontwikkeld, dat de toepasbaarheid hiervan groot is. Het ontwikkelen 
en het toepassen van dit soort componenten zal worden aangeduid als 'standaar
disatie'. 
Bovenstaande beschouwingen resulteren in een tweetal gezichtspunten met be
trekking tot een produkt. 
In het eerste gezichtspunt wordt de struktuur van een eindprodukt, of van een 
familie eindprodukten, beschreven in segmenten. Deze segmenten vormen de 
basis voor het vormen van taakomschrijvingen van de verschillende leden van 
een ontwikkelgroep. Segmenten zijn geen fysieke eenheden, doch zijn specifica
ties van een groep funkties die het eindprodukt zal moeten uitvoeren. Elk van de 



individuele segmenten wordt tijdens het ontwerpen uitgewerkt in een aantal 
technische f unkties. Deze funkties kunnen binnen een segment een hiërarchische 
struktuur vormen met een aantal verschillende niveaus. De produktstruktuur 
die op deze manier wordt onderscheiden, wordt aangeduid als 'technisch funk
tionele' struktuur. 

Het tweede gezichtspunt heeft betrekking op de fysieke struktuur van het eind
produkt. Voor elk van de gespecificeerde technische funkties worden compo
nenten gekozen. De componenten die zijn gekozen, worden vervolgens geclus
terd tot samenstellingen. Soms kunnen groepen technische funkties op een be
paald niveau in de funktiehiërarchie direkt worden vertaald naar bestaande sa
menstellingen. Deze samenstellingen kunnen dan voor Fabrikage en Produktie
beheersing als enkelvoudige component worden beschouwd. De samenstellin
gen vormen een hiërarchie tot aan het niveau van het eindprodukt. Samenstellin
gen kunnen samenvallen met segmenten, doch dit is niet altijd mogelijk. Een 
voorbeeld hiervan is een hydraulisch systeem (segment), waarvan componenten 
voorkomen in verschillende samenstellingen op hetzelfde niveau in de samen-

, stellingshiërarchie. In dat geval moet bij de constructie-aktiviteiten extra veel 
aandacht worden besteed aan de koppelingen tussen de samenstellingen. Het is 
met name de opgestelde samenstellingsstruktuur die beperkend is voor de mo
gelijkheden bij de andere disciplines, om in het produkt een bepaalde struktuur 
te onderkennen. Deze produktstruktuur wordt 'constructie-technische' struk
tuur genoemd. 
Samenvattend worden beide produktstrukturen in figuur 1 1. 1 schematisch 
weergegeven. 
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Fig. I 1. I Technisch funktionele en constructie-technische produktstruktuur 

De pijlen geven elk een samenstellingsrelatie aan tussen items van twee typen. 
Zo bestaat een item van het type 'segment' uit items van het type 'technische 
funktie'. In het rechter deel van de struktuur kan worden afgelezen dat een item 
van het type 'samenstelling' uit items kan bestaan van de typen 'samenstelling' 
en 'component'. De pijl die van samenstelling naar samenstelling verwijst brengt 
de hiërarchie tussen items van een zelfde type in beeld. De relatie tussen beide 



strukturen wordt gevormd door de pijl die in beeld brengt dat een technische 
funktie wordt uitgevoerd door componenten of door samenstellingen. Als een 
funktie door een component wordt uitgevoerd, wordt deze component door het 
bedrijf als een niet-samengesteld item beschouwd. Daarnaast kan het voorko
men dat gekozen samenstellingen als geheel worden ingekocht en daarom door 
de overige disciplines als ondeelbare component wordt beschouwd. 
De geschetste twee strukturen gelden beide voor hetzelfde eindprodukt. In de 
figuur is niet opgenomen dat bij het samenstellen van eindprodukten uit samen
stellingen tevens componenten kunnen worden gebruikt. Ter vereenvoudiging 
van de figuur zijn componenten alleen op het laagste niveau opgenomen. 
De eisen die Ontwikkeling aan de produktstruktuur stelt, hebben betrekking op 
de opdeling in segmenten. Elk van deze segmenten moet een deel van één of 
meer produkten beslaan dat relatief weinig relaties heeft met de andere delen van 
de betreffende produkten. De relaties die tussen de verschillende delen optre
den, ook wel 'interfaces' genoemd, moeten worden bepaald alvorens met het 
ontwerpen van de betreffende segmenten wordt begonnen. Het is daarbij wen
selijk dat elk van de segmenten samenvalt met een samenstelling zoals Construc
tie deze ontwikkelt. In dat geval zijn er geen of weinig extra interfaces die tijdens 
de constructie onderzocht moeten worden, bijv. doordat een segment wordt 
verdeeld over verschillende afzonderlijke samenstellingen. 
Aangezien Ontwikkeling haar eigen produktstrukturen creëert, is de interesse 
voor standaardisatie in eerste instantie doorgaans gering. Toch kan het belang 
van Ontwikkeling bij standaardisatie groot zijn. Door gestandaardiseerde mo
dulen te ontwikkelen op het niveau van segmenten of groepen technische funk
ties, kan de efficiency van individuele ontwikkelprojekten worden verhoogd. 
Door het gebruiken van reeds eerder ontwikkelde delen wordt immers voorko
men dat 'het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden'. Het streven naar stan
daardisatie impliceert de noodzaak, dat ontwerpers snel en eenvoudig kunnen 
beschikken over gegevens van dit soort standaardoplossingen. 

11 + PS-beheersing 

Binnen een PS ziet men doorgaans slechts een deel van het totale eindprodukt 
dat door een configuratie wordt afgeleverd. Het produkt dat wordt beschouwd 
hoeft echter niet samen te vallen met een samenstelling die door Constructie is 
ontwikkeld. Van deze samenstellingen zijn de componenten en bewerkingen van 
belang. De bewerkingen zijn bepalend voor de capaciteiten die worden doorlo
pen en worden soms individueel per capaciteit ingepland. Via bewerkingsgroe
pen die aan de capaciteiten zijn toegewezen, wordt bepaald naar welke plaats de 
benodigde componentgroepen moeten worden getransporteerd en uit welke in
dividuele componenten deze groepen moeten worden samengesteld. Halfpro
dukten worden geïdentificeerd voor de besturing van de materiaalstroom bin
nen de betreffende PS. 
De struktuur die wordt beschouwd is een kombinatie van materiaal- en bewer-



kingsstruktuur en zal worden aangeduid als' PS-struktuur'. In figuur I 1.2 is de
ze struktuur schematisch weergegeven. 
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Fig. 1 i.2 PS-struktuur 
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De groepen bewerkingen en groepen componenten in figuur 11 .2 worden ge
bruikt voor het sturen van de materiaalvoorziening binnen de PS. Materialen 
worden niet individueel naar de PS aangevoerd, maar in groepen tegelijk die in 
een bepaalde fase van het proces nodig zijn. Een dergelijke fase heeft betrekking 
op een groep bewerkingen die als geheel na elkaar op een bepaalde plaats in de PS 
wordt uitgevoerd. Dit geldt in situaties waar voornamelijk montagehandelingen 
worden uitgevoerd. In situaties die voornamelijk bewerkingsgericht zijn, hoe
ven deze groepen niet te worden onderscheiden. De materialen kunnen hier stuk 
voor stuk aan de bewerkingen worden gerelateerd waarbij zij nodig zijn. De PS
struktuur die in figuur r r .2 is weergegeven, is bruikbaar in beide typen situaties. 
Omwille van de vergelijkbaarheid van de figuur met de figuren elders in dit 
hoofdstuk, is een aantal relaties niet weergegeven die wel van belang zijn bij be
sturing van de produktie binnen de PS. Dit zijn de volgorde-relaties binnen de 
bewerkingsgroepen, die een geheel ander karakter hebben dan de deel-geheel
relaties. Evenmin kan uit de figuur worden afgelezen welke componentgroepen 
bij welke bewerkingsgroepen nodig zijn. Componenten die nodig zijn bij het 
samenstellen van produkten uit halfprodukten zijn niet weergegeven. 
Voor PS-beheersing is het niet wenselijk, dat de verschillende produkten die 
worden voortgebracht alle een verschillende routing hebben. Als alle produkten 
dezelfde routing hebben, wordt bij samengestelde produkten de variëteit in het 
produktassortiment verkregen door op de verschillende bewerkingsplaatsen in 
de PS andere componenten te monteren, waarbij voor alle eindprodukten ideali
ter dezelfde handelingen worden uitgevoerd. Bij enkelvoudige produkten ge
beurt dit door op de bewerkingsplaatsen verschillende bewerkingen uit te voe
ren die specifiek zijn voor het eindprodukt. 
Tevens is het wenselijk dat de samenstellingen zoals deze door Constructie zijn 
ontwikkeld, samenvallen met samenstellingen zoals deze tijdens uitvoering van 
de produktie ontstaan. Dit is vaak niet het geval, bijv. als een zelfde produkt in 
twee of meer verschillende fabrieken wordt gemaakt met elk hun specifieke 
technologie. Hierdoor kan het voorkomen dat in één fabriek bewerkingen wor
den uitbesteed aan derden, of worden uitgevoerd in een andere PS, terwijl dit in 
de andere fabrieken niet zo is. 
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11 + Logistieke beheersing 

Bij deze discipline worden qua beslissingsfunkties alleen het opstellen van het 
hoofdproduktieplan en het coördineren van de individuele PS's beschouwd. 
Logistiek beschouwt produkten van component- tot en met eindproduktniveau, 
echter met uitschakeling van de niveaus die binnen de PS's worden onderschei
den. De produkten die door de PS's worden afgeleverd, worden gebruikt bij 
planning van de materiaalstromen en voorraden tussen de PS's. De halfproduk
ten worden uitsluitend binnen de PS's onderscheiden en zijn onzichtbaar voor 
Logistiek. Ten einde beslissingsfunkties op voorbereidingsniveau te kunnen uit
voeren, onderscheidt Logistiek families eindprodukten. In dit stadium zal de 
aanname worden gehanteerd dat deze families identiek zijn aan de families die 
door Ontwikkeling werden onderscheiden en dat slechts één niveau van families 
voorkomt. In hoofdstuk 14 zal worden gedemonstreerd dat dit in de praktijk 
niet altijd het geval is en wordt nader ingegaan op problemen die daarmee sa
menhangen. Een familie wordt onderscheiden, omdat het daarin gaat om pro
dukten die alle door dezelfde PS-configuratie worden voortgebracht. Hierbij 
gaat het om configuraties die in Deel II zijn beschreven en die dus idealiter geen 
onderlinge relaties vertonen. Hierdoor kunnen de verschillende produktfami
lies op logistiek niveau onafhankelijk van elkaar worden gepland. Per familie 
wordt een aggregaatproduktieplan gemaakt, waarbij voorspellingen van de 
vraag worden gebruikt (zie 1 I. 5 ). Deze vraaggegevens kunnen worden vertaald 
naar gegevens over de vraag naar individuele eindprodukten of naar groepen 
items die bestaan uit PS-produkten en componenten. Deze afgeleide vraaggege
vens zijn nodig bij het opstellen van een hoofdproduktieplan. De genoemde 
groepen items worden 'planningmodulen' genoemd. 
Bij standaardprodukten zal het hoofdproduktieplan kunnen worden opgesteld 
in individuele eindprodukten. Bij systemen zal dit vanwege de grote omvang van 
het eindproduktassortiment niet het geval zijn. Het produktieplan wordt gefor
muleerd in items die op voorraad worden geproduceerd en waaruit de gewenste 
eindprodukten in het eindassemblagetrajekt kunnen worden samengesteld. 
Voor een gebalanceerde beheersing van de voorraden van deze items kan het 
zinvol zijn hen op basis van commonality te groeperen De groepen die aldus 
ontstaan zijn planningmodulen. Ideaaltypisch worden de items die voor alle 
eindprodukten van een familie gemeenschappelijk zijn, in één module onderge
bracht. De andere modulen bevatten elk de items die voor een produkt specifiek 
zijn. Het hoofdproduktieplan wordt dan niet in eindprodukten, maar in de ge
vormde planningmodulen opgesteld. In 12.3 zal deze werkwijze nader worden 
toegelicht. 
Figuur II. 3 geeft schematisch de logistieke produktstruktuur. 

De opbouw van een eindprodukt uit PS-produkten moet bij voorkeur samen
vallen met de struktuur van de PS-configuratie. Dat wil zeggen dat het gewenst 
is dat PS's elkaar uitsluitend produkten toeleveren die door de toeleverende PS 
als volledig PS-produkt worden beschouwd. Voor de ontvangende PS zijn dit 
componenten die verder in de eigen produkten wordt verwerkt. Het uitvoeren 



van bewerkingen in andere PS's, waarna het produkt terugkeert naar de oor
spronkelijke PS, is vanuit logistieke overwegingen ongewenst. 
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Fig. Ir. 3 Logistieke struktuur 

11+ Verkoop 

De taak van Verkoop omvat het verkopen van eindprodukten en vaak ook delen 
hiervan. Dit is zeker het geval bij systemen, waarvan ook verschillende systeem
componenten los verkocht kunnen worden (bijv. terminals bij computersyste
men). 
Bij het verkoopproces wordt een vertaling gemaakt van de wens van de klant 
naar een concreet eindprodukt, of delen daarvan. De klant zal zijn wens formu
leren in termen van groepen specificaties, die klantmodulen genoemd zullen 
worden. Bijv. de kombinatie van brandstofverbruik en topsnelheid van een 
auto, zou een voorbeeld kunnen zijn van een dergelijke module. Een produkt 
wordt dus funktioneel vastgelegd door een verzameling klantmodulen. Daarbij 
gaat het dus om commerciële funkties die op de markt worden onderscheiden. 
De geformuleerde verzameling klantmodulen moet vervolgens worden vertaald 
naar een concreet eindprodukt, dat deze verzameling volledig af dekt. Elke 
klantmodule heeft betrekking op een deel van het eindprodukt. Een dergelijk 
deel kan soms ook los wordt verkocht, maar dit is lang niet altijd mogelijk. 
Families eindprodukten worden onderscheiden op grond van overeenkomsten 
tussen deze produkten qua commerciële funktionaliteit. Ook hier zal als aanna
me worden gehanteerd, dat deze families samenvallen met de families die door 
Ontwikkeling worden onderscheiden. Het keuzeproces dat de klant doorloopt 
bij het bepalen van het gewenste produkt kan vooraf worden gestruktureerd, 
door een familie eindprodukten te beschrijven in termen van klantmodulen. De 
volgende typen klantmodulen kunnen dan worden onderscheiden: 

r. Gemeenschappelijke klantmodulen 
Dit zijn delen van het eindprodukt die in alle eindprodukten van de familie in 
dezelfde uitvoeringsvorm voorkomen. Als de klant een eindprodukt kiest uit 
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de familie, heeft hij met betrekking tot het gemeenschappelijke deel geen keu
zevrijheid. Een voorbeeld is een centrale verwerkingseenheid (CPU) van een 
computer die voor alle mogelijke varianten identiek is. Hierbij wordt aange
nomen dat de CPU een klantmodule vormt. 

2. Keuze-afhankelijke klantmodulen 
Dit type module heeft betrekking op delen van het produkt, waarvan in elke 
produktvariant een bepaalde uitvoeringsvorm voorkomt. De klant moet dus 
een keuze maken uit de verschillende klantmodulen die voor dit deel beschik
baar zijn. Bijv. een motor van een auto kan in een aantal varianten worden 
geleverd (bijv. 1200 cc, 1600 cc), één van deze varianten is echter altijd aanwe
zig in een gekochte auto. 

3. Optionele klantmodulen 
Evenals het vorige type klantmodule is ook dit type bepalend voor de varië
teit aan eindprodukten. Het wezenlijke verschil is echter, dat klantmodulen 
van dit type gekozen kunnen worden, zonder dat dit een noodzaak is. Een 
voorbeeld van een optionele klantmodule, is een autoradio. Als de klant kiest 
voor een auto mèt autoradio, verandert de auto hierdoor niet als produkt (er
van uitgaand dat bij produktie rekening is gehouden met de mogelijkheid een 
radio in te bouwen). Een schuifdak is daarentegen een keuze-afhankelijke 
klantmodule, aangezien elke auto wordt afgeleverd met of zonder schuifdak. 

De totale verzameling klantmodulen die wordt gekozen, bepaalt het specifieke 
eindprodukt. Het keuzeproces bij systemen verloopt in een aantal stappen. Bij 
elke stap moet een keuze worden gemaakt uit een aantal alternatieve klantmodu
len. Het totaal van alle keuzebeslissingen die moeten worden genomen met de 
daarbij beschikbare alternatieven, is specifiek voor de familie eindprodukten. 
Tijdens de ontwikkeling van de familie worden alle mogelijke keuze-alternatie
ven uitgewerkt. Daarbij worden kombinaties van alternatieven die bij verschil
lende keuzen voorkomen op haalbaarheid onderzocht. Het is technisch gezien 
immers niet vanzelfsprekend, dat elke mogelijke kombinatie een goed werkend 
produkt vormt. Zo zullen bij vrachtwagens niet alle verschillende motorvermo
gens willekeurig gekombineerd kunnen worden met de verschillende chassis
breedtes. Alle vooraf ontwikkelde kombinaties van keuze-alternatieven worden 
opgenomen in een catalogus. Bij standaardprodukten is deze catalogus een op
somming van eindprodukten met opties die afzonderlijk gekozen kunnen wor
den. Bij systemen weerspiegelt de catalogus het keuzeproces dat de klant moet 
uitvoeren om stapsgewijs het eindprodukt te bepalen. Dit betekent dat de klant 
per groep klantmodulen, die een verzameling keuze-alternatieven vormt, zijn 
keuze moet bepalen. 
Klantmodulen worden soms tevens gebruikt voor het maken van voorspellingen 
van de vraag naar de verschillende produktdelen. Dit kan op twee manieren ge
beuren: 



1. Voorspelling op familieniveau 
Op aggregaatniveau worden voor families eindprodukten als geheel voor
spellingen gemaakt. Het uitgangspunt is, dat geaggregeerde voorspellingen 
betrouwbaarder zijn dan voorspellingen die met dezelfde horizon voor elk 
van de eindprodukten individueel worden opgesteld. De aggregaatvoorspel
ling kan aan de hand van historische gegevens over de samenstelling van de 
vraag worden herleid tot de vraag naar klantmodulen. 

2. Voorspelling op klantmoduleniveau 
Voor klantmodulen die een hoge commonality ten opzichte van de eindpro
duktfamilie hebben, kan een voorspelling rechtstreeks worden gemaakt. Dit 
is alleen goed mogelijk als zij betrekking hebben op een in de markt identifi
ceerbare vraagcomponent. Bijv. de vraag naar maximum snelheid van een 
personenauto is een dergelijke component. Een dergelijke wijze van voor
spellen is ook alleen zinvol als de betreffende klantmodulen bestaan uit items 
die afzonderlijk gemaakt of gekocht kunnen worden. 

Uitgangspunt bij de boven beschreven werkwijze is, dat het aantal eindprodukt
varianten in een familie dermate groot is, dat het herleiden van de aggregaatvraag 
tot cijfers over de vraag voor elk van de eindproduktvarianten, niet zinvol is. Dit 
zal doorgaans het geval zijn bij systemen. 
Het een en ander samengevat, leidt tot een produktstruktuur zoals in fig. 11 .4 is 
uitgebeeld. 
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De opbouw van het eindprodukt uit PS-produkten is niet van belang voor Ver
koop. Dit geldt ook voor voor de opbouw van de planningmodulen uit produk
ten en componenten. 
Vanuit commerciële overwegingen is het wenselijk dat de individuele keuzebe
slissingen die moeten worden genomen om een specifiek eindprodukt te bepa
len, onafhankelijk van elkaar kunnen worden genomen. Dit vereenvoudigt het 
verkoopproces aanzienlijk. Verder is het wenselijk dat klantmodulen zoveel 
mogelijk samenvallen met planningmodulen die elk uit één of meer produkten 
bestaan. Als dit zo is en als deze produkten uit voorraad kunnen worden gele
verd, betekent dit een eenvoudig orderacceptatieproces. 
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De bovenstaande eis geldt met name bij systemen die zijn opgebouwd uit ver
schillende systeemcomponenten. Deze systeemcomponenten zijn in de ideale 
situatie PS-produkten die elk commercieel worden gespecificeerd door een 
groep klantmodulen. Het is ongunstig als een dergelijke systeemcomponent niet 
samenvalt met een individueel PS-produkt en in plaats daarvan bestaat als een 
verzameling componenten en halfprodukten. De systeemcomponenten kunnen 
dan niet als geheel worden geleverd en de communicatie tussen Logistieke be
heersing en Verkoop wordt hierdoor bemoeilijkt. 

n.6. Conclusies 

Uit de voorgaande beschouwingen zal duidelijk zijn geworden, dat elk van de 
vier disciplines specifieke zienswijzen heeft, waarin specifieke produktstruktu
ren voorkomen. Deze zienswijzen vertonen voor een deel overeenkomsten, 
doordat sommige typen items in meer dan één struktuur voorkomen. Daarente
gen zijn alle zienswijzen specifiek in die zin, dat bepaalde typen items slechts bij 
de betreffende zienswijze voorkomen. Daarnaast hebben niet alle strukturen al
leen betrekking op fysieke materiaalitems. Ook bewerkingen, funkties, of groe
pen materiaalitems zonder fysieke samenhang kunnen in produktstrukturen 
voorkomen. 
Het behandelen van meer disciplines, zou tot meer verschillende produktstruk
turen hebben geleid. Als voorbeelden noemen wij slechts de energie-struktuur 
van een produkt ([ 2]) en strukturen die zijn gebaseerd op gewichtsopbouw of 
geometrische insluiting ([J]). 
De eisen die door elk van de gezichtspunten aan de produktstruktuur werden 
gesteld kunnen worden gegroepeerd tot twee categorieën: 

Eisen over de aard van de produktstruktuur die voortvloeien uit de beslissin
gen die zij moeten nemen in relatie tot hun betrokkenheid bij het produkt. 
Bijv. voor Logistiek is het wenselijk dat de PS-produkten in het eindprodukt 
eenduidig zijn toe te wijzen aan de verschillende produktiesituaties. 

Eisen over de aard van de produktstruktuur in relatie tot de produktstruktu
ren zoals deze door andere disciplines binnen hetzelfde bedrijf worden ge
hanteerd. Hierbij gaat het om die disciplines waarmee wordt gecommuni
ceerd over het produkt en die van elkaars beslissingen afhankelijk zijn. Voor 
een goed verloop van deze communicatie is het wenselijk dat de verschillende 
strukturen zo min mogelijk van elk.aar afwijken. 

De aktiviteiten van Ontwikkeling zijn bepalend voor de mate waarin aan het 
totale pakket van eisen wordt voldaan. Aangezien sommige eisen, afhankelijk 
van de situatie, strijdig zijn, zal een afweging van deze eisen moeten plaatsvin
den. In het verleden is Ontwikkeling voornamelijk georiënteerd geweest op het 
voldoen aan produkttechnische specificaties. In meer of mindere mate speelden 
aspekten van kosten of fabriceerbaarheid van het produkt daarbij een rol. Gedu-



rende de laatste jaren zijn daar ook andere aspekten bijgekomen, zoals de logis
tieke beheersbaarheid en aspekten met betrekking tot serviceverlening en kwali
teit. Dit betekent een toename van de komplexiteit van de ontwikkeltaak. 
De produktstruktuur zoals weergegeven in de figuren 1 I. I tot en met 1 1.4 zal 
worden aangeduid als 'gezichtspuntsstruktuur'. Een dergelijke produktstruk
tuur is algemeen geldig voor samengestelde produkten zoals deze door een be
paald gezichtspunt worden beschouwd. De gezichtspuntsstruktuur is een gene
rieke struktuur in die zin, dat deze niet de struktuur van een specifiek produkt 
volledig specificeert, maar wel de struktuur geeft die voor elk van de produkten 
uit een bepaalde verzameling geldig is. In de hoofdstukken die hierna volgen, 
zullen ook andere typen strukturen aan de orde komen. 
In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht hoe de verschillende groepen 
van eisen op één noemer kunnen worden gebracht en aan welke algemene eisen 
een ontwikkeld produkt moet voldoen. De basis bij deze beschouwingen wordt 
gevormd door het begrip 'modulariteit'. 

Literatuur 

[1] Orlicky, J.A., G.W. Plossl en O.W. Wight, 
'Structuring the Bill of Material for MRP', 
Production and lnventory Management, vol. 13, nr. 4, fourth quarter 1972, 
p. 9 - 17. 

[2] Plenert, G.J., 
'Bill of Energy', 
Production and lnventory Management, first quarter 1982, p. 23 - 34. 

(3] Rosenthal, A., S. Heiler en F. Manola, 
'An Example of Knowledge-Based Query Processing in a CAD/CAM 
DBMS', 
Proceedings of the Tenth International Conference on Very Large Data Bases, 
Singapore, 1984, p. 363 - 370. 

[4] Sari, F.J., 
The Master Pro'duction Schedule and the BOM go hand in hand, 
Richard C. Ling, Ine" Winston Salem NC, 1981. 



12. Modulariteit van produktstruktuur 

12.1. Inleiding 

'Modulariteit' wordt in de literatuur over produktontwikkeling algemeen be
schouwd als een wenselijke eigenschap van een produktstruktuur (zie o.a. [1]). 
Ondanks het feit dat het belang van deze eigenschap algemeen wordt benadrukt, 
ontbreken eenduidige en operationele definities van dit begrip. Doorgaans wor
den alleen voorbeelden van produkten gegeven, die vanuit één of slechts enkele 
gezichtspunten als 'modulair' worden beschouwd. In de literatuur over stuk
lijstsystemen wordt op analoge wijze benadrukt dat een modulaire stuklijst van 
belang is (zie bijv. [2] en [3]). Ook hier ontbreken eenduidige definities of om
schrijvingen van het begrip 'modulariteit'. Daarnaast hanteert men in meer of 
mindere mate produktstrukturen die een hogere modulariteit hebben dan ge
woonlijk in de praktijk wordt aangetroffen. In hoofdstuk 14 zal dit worden toe
gelicht. 
In dit hoofdstuk zal het begrip 'modulariteit' meer algemeen en formeel worden 
gedefinieerd. Alvorens dit te doen zullen eerst nog enige aspekten van 'produkt
struktuur' nader worden behandeld. Daarna wordt informeel voor elk van de 
disciplines behandeld, wat 'modulariteit' in relatie tot de door hen gehanteerde 
produktstrukturen betekent. De mate waarin Ontwikkeling er in slaagt een pro
dukt te creëren, dat door elk van de disciplines als 'modulair' wordt beschouwd, 
is in hoge mate bepalend voor de komplexiteit van het PSB-informatiesysteem. 
Hierop zal in de volgende twee hoofdstukken nader worden ingegaan. 

12.2. Het begrip 'produktstruktuur' nader beschouwd 

In hoofdstuk x I is gesproken over verschillende gezichtspunten, die voortvloei
den uit de noodzaak tot het uitvoeren van beslissingsfunkties. Elk van deze be
slissingsfunkties had betrekking op een deel van het bedrijfsproces en op de pro
dukten die in dit deel van het proces een rol spelen. Van deze produkten worden 
alleen de delen beschouwd waarbij men is betrokken. In het vorige hoofdstuk is 
aangegeven hoe dit resulteert in een aantal verschillende produktstrukturen. In 
deze produktstrukturen hebben bepaalde typen items een centrale invloed op 
het nemen van de beslissingen. Bij een zogenaamde 'modulaire opbouw' van 
produkten uit items van deze typen, wordt het nemen van de beslissingen ver-

173 



eenvoudigd. Voor elk van de gezichtspunten kan worden bepaald welke typen 
items vanuit overwegingen van modulariteit van belang zijn. Deze typen wor
den hier aangeduid als 'kerntypen'. 
De struktuur waarin de opbouw van een produkt uit alleen de items van een 
kerntype wordt beschreven, hoort bij een nieuw nog niet besproken gezichts
punt. Dit gezichtspunt zal worden aangeduid als 'modulair gezichtspunt'. Het 
modulaire gezichtspunt kan meer specifiek worden ingevuld door hier één van 
de eerder besproken gezichtspunten bij te betrekken. Op deze manier kan bijv. 
worden gesproken over modulariteit van de produkstruktuur vanuit commer
ciële overwegingen. In 12. 3 worden de verschillende specifieke modulaire ge
zichtspunten nader behandeld. 
De onderstaande kerntypen zijn in het vorige hoofdstuk genoemd. 

Segment (gezichtspunt: Ontwikkeling/Ontwerp) 
Een segment is een deel van een produkt dat betrekking heeft op een funktie en 
dat wordt gebruikt als taakformulering voor het ontwerpen door een groep spe
cialisten. Segmenten worden gebruikt bij organisatie en voortgangsbewaking 
van het ontwikkelingsproces. 
Voorbeelden van segmenten zijn de voedingsfunktie in een elektrotechnisch ap
paraat, het remsysteem van een vrachtwagen, de elektronische besturing van een 
krantendruk pers. 

Samenstelling (gezichtspunt: Ontwikkeling/Constructie) 
Een samenstelling is een deel van een produkt dat op basis van materiaaleigen
schappen, ruimtelijke criteria en technisch funktionele beperkingen een con
structietechnische eenheid vormt. Een samenstelling wordt ontwikkeld voor het. 
vastleggen van de ruimtelijke specificaties van het produkt en voor het testen van 
het ontwerp. 
Een voorbeeld van een samenstelling is een printpaneel waarop door elektroni
sche componenten een deel van een segment of misschien zelfs een aantal ver
schillende segmenten wordt uitgevoerd. Een ander voorbeeld is een deel van de 
romp van een vliegtuig inclusief de bedrading die hier doorheen loopt. Het 
rompdeel vormt de technische realisatie van een bepaald segment, de bedrading 
hierin is de technische realisatie van een deel van een ander segment. 1 

Componentgroep (gezichtspunt: PS-beheersing) 
Een componentgroep is een groep componenten die als geheel bij een bepaalde 
verwerkingsplaats wordt aangevoerd en die door uitvoering van een aantal mon- · 
tagebewerkingen wordt verwerkt in het produkt. 
Voorbeelden zijn groepen componenten die op printpanelen worden gemon
teerd, of groepen componenten die bij de assemblage van voormontages zoals 
elektromotoren voor scheerapparaten worden gebruikt. 

I. Het begrip 'samenstelling' wordt elders in dit boek ook als algemeen begrip gebruikt voor 
het aanduiden van alle fysieke items die uit delen zijn samengesteld. 
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Bewerkingsgroep (gezichtspunt: PS-beheersing) 
Een bewerkingsgroep is de verzameling bewerkingen die aaneengesloten op een 
produkt wordt uitgevoerd en die altijd als geheel binnen een produkt voorkomt. 
Bijvoorbeeld een produkt doorloopt altijd een aantal bewerkingen in een pro
duktiestraat, zoals de reeks 'kotteren - fijnboren - afbramen - bus inpersen'. 

Planningmodule (gezichtspunt: Logistieke beheersing/hoofdproduktieplan) 
Een planningmodule is een verzameling componenten of produkten, waarvoor 
geldt dat hun voorraden onderling in balans moeten worden gehouden. Een 
planningmodule wordt gebruikt als itemtype bij het opstellen van het produk
tieplan voor systemen. 
Een voorbeeld van een planningmodule is een voeding met de daarbij behorende 
bevestingingsmaterialen die gemeenschappelijk is voor alle produkten van een 
familie oscilloscopen. 

PS-produkt (gezichtspunt: Logistieke beheersing/PS-coördinatie) 
Een PS-produkt is het produkt dat als output fungeert van het produktieproces 
dat in een PS plaatsvindt. 
Een voorbeeld is een samenstelling zoals een elektromotor die in een scheerap
paraat wordt verwerkt. 

Klantmodule (gezichtspunt: Verkoop/eindprodukt configureren) 
Een klantmodule is een deel van een produkt dat betrekking heeft op een verza
meling commerciële specificaties, die als afzonderlijke vraagcomponent op de 
markt wordt geïdentificeerd. 
Een voorbeeld van een klantmodule is het aantal laden in een bureau. 

In het vorige hoofdstuk is bij behandeling van de gezichtspuntsstrukturen reeds 
aangegeven dat van elk type item (zoals 'samenstelling' of 'component') een 
groot aantal verschillende specifieke uitvoeringsvormen kan voorkomen (bijv. 
een 'weerstand van ro ohm' als specifieke uitvoering van 'component'). Dit geldt , 
ook voor het type item 'produkt'. Een specifiek produkt heeft een struktuur die 
bestaat uit specifieke items. Een dergelijke struktuur wordt gevormd, door voor 
de verschilJende typen items die in de gezichtspuntsstruktuur voorkomen een 
aantal uitvoeringsvormen te kiezen. De struktuur van een specifiek produkt, 
waarin niet wordt geabstraheerd van verschillen tussen verschijningsvormen 
van alle delen die hierin worden onderscheiden, is de specifieke produktstruk
tuur. Een specifieke struktuur van een produkt heeft betrekking op produkten, 
die alle door het betreffende gezichtspunt als onderling uitwisselbaar en daarom 
als identiek worden beschouwd. 
Elk van de disciplines houdt zich niet uitsluitend met één produktvariant bezig. 
In plaats daarvan is sprake van een produktassortiment dat een aantal produkt
varianten omvat. Deze varianten verschillen van elkaar qua specifieke produkt
struktuur, doch er wordt verondersteld dat dit niet het geval is met betrekking 
tot de gezichtspuntsstruktuur. Deze laatste struktuur is immers algemeen gede
finieerd voor komplex samengestelde produkten en voor een bepaald gezichts-
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punt. Ofschoon in de praktijk varianten denkbaar zijn, houden wij ons aan de 
algemene definitie van hoofdstuk I 1. 

Het totale assortiment dat door een gezichtspunt wordt onderscheiden, kan 
vanuit een modulair gezichtspunt worden opgedeeld in families produkten op 
basis van overeenkomstige opbouw uit items die tot de kerntypen behoren. De
ze families zijn in het vorige hoofdstuk bij behandeling van de verschillende dis
ciplines reeds aan de orde gekomen. Van een produktfamilie kan de produkt
struktuur worden beschreven, die bepalend is voor de produkten die tot deze 
familie worden gerekend. Deze produktstruktuur zal worden aangeduid als fa
miliestruktuur. De familiestruktuur beschrijft de totale verzameling specifieke 
produktstrukturen van de produkten die als deel binnen deze familie kunnen 
voorkomen. Deze struktuur is daarom kenmerkend voor de familie. Bij een ge
zichtspunt mogen de familiestruktuur en de gezichtspuntsstruktuur uiteraard 
niet onderling strijdig zijn. Onderstaand voorbeeld licht de familiestruktuur 
toe. 

Een familie kleuren TV's kan bestaan uit een aantal verschillende TV's, als speci
fieke produkten, met elk een specifiek beeldscherm, een specifieke kanalenkie
zer etc. Alle specifieke produkten van de familie kleuren TV's, die dus o.a. qua 
afmetingen van het beeldscherm en aantal mogelijk te kiezen kanalen van elkaar 
kunnen verschillen, hebben echter gemeenschappelijk dat daar o.a. een kleuren
beeldscherm en een kanalenkiezer in voorkomen. Op die manier kan voor de 
familie kleuren TV's worden beschreven wat de algemene struktuur van haar 
produkten is, zonder te verwijzen naar de specifieke verschijningsvormen. 
Groepen items van een kerntype die voorkomen in de familiestruktuur, zullen 
'features' worden genoemd. Een feature bevat voor een bepaald kern type-item 
(zoals bijv. klantmodule) een aantal uitvoeringsvormen, waaruit een keuze ge
maakt moet worden bij het bepalen van een specifiek produkt. Dergelijke items 
kunnen niet gelijktijdig in één specifiek produkt voorkomen. De verschillende 
items een feature zijn aan dezelfde beslissingsfunktie onderhevig. Bijv. voor lo
gistiek wordt de voorraadhoogte van alle beeldschermen van de feature 'kleu
renbeeldscherm' van de familie 'kleuren TV' door dezelfde beslissingsfunktie 
bepaald. 

Elk van de uitvoeringsvarianten van een feature zal worden aangeduid als 'optie'. 
Een gevolg van deze definities is, dat een specifiek produkt nu kan worden gede
finieerd als de gekozen verzameling opties van de features, die worden onder
scheiden binnen de familie waar het produkt toe behoort. Per feature wordt 
voor elk produkt één optie gekozen. Figuur 12. r geeft de samenhang weer tus
sen de verschillende typen items die in een modulair gezichtspunt voorkomen. 



familie--------produkt 

t 1 

feature 

~ 
optie -----------' 

Fig. 12. 1 Generieke famîliestruktuur 

Samenvattend zijn in volgorde van afnemende abstraktie drie verschillende ty
pen produktstruktuur behandeld. 
De gezichtspuntsstruktuur geeft per gezichtspunt de algemene struktuur van 
een komplex samengesteld produkt. Hierin komen alle verschillende itemtypen 
voor die in een bepaalde beschouwing voor een dergelijk produkt worden on
derscheiden. De gezichtspuntsstruktuur is de meest gedetailleerde struktuur, 
waarvoor uitspraken over de opbouw kunnen worden gedaan, die voor alle 
komplex samengestelde produkten en bij een bepaald gezichtspunt geldig zijn. 
Voor elk gezichtspunt worden bepaalde typen items in de generieke struktuur 
als kerntypen beschouwd, omdat zij zijn gerelateerd aan een beslissingsfunktie 
die in het algemeen bij dit gezichtspunt van belang is. De verschillende verschij
ningsvormen van een kerntype, de opties, kunnen worden geclusterd tot groe
pen, de features, die de beslissingsfunktie op soortgelijke wijze beïnvloeden. De 
specifieke produkten die zijn samengesteld als verschillende dusters opties van 
een zelf de verzameling features, vormen een produktfamilie. De opbouw van de 
familie uit features is de familiestruktuur. 
Tot slot legt de specifieke produktstruktuur de opbouw van een individueel pro
dukt vast, in termen van items die als optie bij de verschillende features zijn ge
kozen. 
Bij een modulair gezichtspunt is de opbouw van een familie produkten uit featu
res van belang. De reden hiervoor is dat de ervaren komplexiteit bij het nemen 
van beslissingen door deze opbouw wordt beïnvloed. In de volgende paragraaf 
zal dit nader worden toegelicht voor verschillende gezichtspunten van de vier 
disciplines. Daarna wordt in 12.4 meer formeel en algemeen behandeld, wat 
'modulariteit' betekent. 

12.3. Modulariteit beschouwd door de disciplines 

In deze paragraaf zal voor de verschillende gezichtspunten van de vier discipli
nes worden toegelicht wat de betekenis van een modulaire produktstruktuur is. 

12.3.1. Ontwikkeling/Ontwerp 

De specifieke produkten van een eindproduktfamilie worden ideaaltypisch te
gelijk ontworpen. Het gaat daarbij om eindprodukten die varianten van elkaar 
zijn en die elk betrekking hebben op een deel van een range specificaties, die 
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door de totale familie wordt afgedekt. Een dergelijke familie is modulair, als de 
segmenten van verschillende features willekeurig met elkaar te kombineren zijn. 
Dit impliceert dat het ontwerpen van een familie produkten bestaat uit het uit
werken van een aantal segmenten voor elke feature; deze segmenten vormen de 
opties van de feature. De interfaces tussen de '>egmenten zijn in dat geval gestan
daardiseerd en niet afhankelijk van een specifieke optie. Een eindproduktvariant 
wordt ontworpen door samenvoeging van een aantal opties, één per feature. 
Als deze situatie zich voordoet, kan een totale ontwerptaak voor een produktfa
milie worden opgesplitst in een aantal deeltaken, één per feature, die parallel en 
onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Een feature valt dan samen met een 
bepaald ontwerpspecialisme. Tijdens het ontwerpen hoeven idealiter de interfa
ces tussen verschillende opties niet nader te worden onderzocht, dit is reeds 
vooraf op feature-niveau gebeurd. Hierdoor wordt de organisatie van het ont
werpproces vereenvoudigd. 

12 .3 .2. Ontwikkeling/Constructie 

Door Constructie worden dezelfde families eindprodukten beschouwd als de 
families die bij het ontwerpen worden gehanteerd. Voor het construeren impli
ceert een modulaire produktstruktuur samenstellingen die elk een optie vormen 
en die bij een bepaalde feature onderling uitwisselbaar zijn, zonder dat hierdoor 
de kombineerbaarheid met opties van andere features wordt beïnvloed. 
De opbouw van een familie eindprodukten uit segmenten, moet zoveel mogelijk 
samenvallen met de opbouw van deze familie uit samenstellingen. Meer concreet 
betekent deze eis, dat elk segment als afzonderlijke samenstelling is uitgevoerd. 
Hierdoor worden overbodige materiaaltoepassingen vermeden. Tevens wordt 
op deze manier bewerkstelligd, dat tijdens de constructiefase geen extra interfa
ces tussen samenstellingen hoeven te worden gedefinieerd. Als deze extra inter
faces namelijk niet zijn voorzien, kunnen zij in de constructiefase aanleiding ge
ven tot aanpassingen in het ontwerp. 
Een bekend voorbeeld van een ontwerp-feature waarvoor het niet mogelijk is 
dat de opties als afzonderlijke samenstellingen worden uitgevoerd, is het rem
systeem van een vrachtwagen. Een remsysteem wordt als geheel ontworpen, 
doch wordt tijdens de constructiefase verdeeld over een aantal verschillende sa
menstellingen. Dit betekent dat samenstellingen die anders wellicht algemeen 
toepasbaar zouden zijn in alle produkten van de familie, nu even specifiek wor
den als het remsysteem. 

12 .3 .3. PS-beheersing 

Als uitgangspunt wordt genomen, dat de verschillende PS's elk gespecialiseerd 
zijn in een groep produkten, waarvan de bewerkingsstrukturen sterke overeen
komsten vertonen. Binnen het assortiment produkten van een PS z~l geen on
derscheid worden gemaakt tussen verschillende families. Anders gezegd, er is . 
één familie produkten die het totale assortiment omvat. Er worden twee features 
gedefinieerd; de verzameling bewerkingen en de verzameling componenten 



waaruit een keuze wordt gemaakt bij het maken van het produkt. Deelverzame
lingen bewerkingen en materialen zijn de opties die repektievelijk bij deze featu
res horen. Een familie PS-produkten is modulair als de specifieke PS-produkten 
elk gemaakt kunnen worden door het kiezen van Of een andere deelverzameling 
componenten, Of een andere deelverzameling bewerkingen. Daarnaast is het ge
wenst dat alle deelverzamelingen daadwerkelijk toegepast kunnen worden en 
aanleiding geven tot een afzonderlijke produktvariant. De keuzen van compo
nent- en bewerkingsgroep moeten idealiter onafhankelijk van elkaar gemaakt 
kunnen worden. Bij samengestelde produkten in assemblagesituaties, zal de va
riëteit primair worden veroorzaakt door het variëren van de componenten en in 
mindere mate door variatie van bewerkingen. Als de variëteit kan worden ver
kregen door alleen de componenten te variëren die moeten worden gemonteerd, 
betekent dit een aanzienlijke vereenvoudiging van de capaciteitsplanning binnen 
de PS. Alle produkten ondergaan dan dezelfde bewerkingen in dezelfde volgor
de. Alleen met betrekking tot de materiaaltoelevering moet dan een onderscheid 
worden gemaakt tussen de verschillende produkten. 
Een voorbeeld betreft het monteren van verschillende elektronische componen
ten op een printpaneel. De bewerkingen die moeten worden uitgevoerd, worden 
bepaald door fysieke afmetingen van componenten, die voor grote groepen ge
lijk zijn, en niet door de technisch funktionele specificaties. Binnen een groep 
componenten met gelijke afmetingen, kunnen allerlei wisselingen optreden met 
betrekking tot de specifieke componenten die worden gemonteerd. Hierdoor 
worden de bewerkingen vanuit overwegingen van produktiebeheersing niet 
beïnvloed. 

I2 .3 .4. Logistieke beheersinglhoofdproduktieplan 

Bij het opstellen van een hoofdproduktieplan speelt modulariteit van de pro
duktstruktuur alleen een rol als sprake is van items die op voorraad worden ge
produceerd en die als componenten in het eindassemblagetrajekt worden ver
werkt. Dit is doorgaans het geval bij systemen. Bij een modulaire produktstruk
tuur kan Logistiek per PS-configuratie families eindprodukten onderscheiden. 
Elk van deze families wordt volledig door de betreffende configuratie gemaakt 
en kan daardoor onafhankelijk worden gepland van de overige families die door 
de andere configuraties worden voortgebracht. Elk van de eindproduktvarian
ten bevat van elk van de PS' s die aan het eindassemblagetrajekt toeleveren ideali
ter hooguit één PS-produkt. De features van de eindproduktfamilie bestaan elk 
uit het produktassortiment van een PS, die toelevert aan het eindassemblagege
deelte. De PS-produkten zèlf vormen de opties. De PS-produkten van verschil
lende PS's moeten willekeurig met elkaar kombineerbaar zijn. Als op logistiek 
niveau bij het opstellen van het hoof dproduktieplan kan worden volstaan met 
het plannen van de produktie van individuele PS-produkten (de opties) die toe
leveren aan het eindassemblagegedeelte, zal de produktstruktuur vanuit dit ge
zichtspunt als modulair worden beschouwd. Er worden dan PS-produkten op 
voorraad gemaakt en de eindassemblage kan klantgericht op order plaatsvinden. 
Zoals al in II .4 werd vermeld, kunnen PS-produkten van gelijke commonality 
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worden samengevoegd tot planningmodulen die elk een bepaald percentage van 
de verwachte vraag voor hun rekening nemen. Deze planningmodulen kunnen 
bij het opstellen van het hoofdproduktieplan als aggregaten worden beschouwd, 
zonder dat de PS-produkten individueel beschouwd hoeven te worden. 
De gedachtengang bij het vormen van planningmodulen wordt in figuur 12.2 

uiterst gestileerd gedemonstreerd. Voor een meer uitvoerige behandeling wordt 
verwezen naar Orlicky c.s. ([ 1 ]) en Sari ([ 4 ]). 

rode auto blauwe auto witte auto 

rode 
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ramen rood 
lakwerk 

motor 
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a. Structuur van drie eindprodukten 
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b. Gemodulariseerde stuklijsten 

Fig. 12.2 Voorbeeld van modularisering van stuklijsten 

In figuur 12.2 is een opsplitsing verkregen tussen items met een hoge commona
lity (de kleuronafhankelijke ramen en motor) en items met een lage commonali
ty die specifiek zijn voor een bepaalde variant (het lakwerk). De planningmodu
len die nu gevormd zijn, i.c. 'rode delen', 'blauwe delen', 'witte delen' en 'ge
meenschappelijk delen', hebben elk hun eigen stuklijst. Tevens kan worden ge
constateerd, dat in de gemodulariseerde stuklijsten, het niveau 'carrosserie' is 
verdwenen. Naast de stuklijsten die de struktuur van de planningmodulen be
schrijven, zijn daarom stuklijsten nodig die de opbouw beschrijven van het eind
produkt uit de delen van de planningmoduien. Als de delen van de planningmo
dulen op voorraad worden geproduceerd overeenkomstig het hoof dproduktie
plan, is een afzonderlijk assemblageprogramma nodig (Final Assembly Schedu
le ), voor het op order assembleren van de eindprodukten. Tevens zijn stuklijsten 
nodig om de relatie te leggen tussen de familie eindprodukten en de verschillen-
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de planningmodulen (deze stuklijsten worden ook wel <Planning Bill of Mater
ials' genoemd). 
Als planningmodulen op de boven beschreven wijze kunnen worden gevormd, 
wordt het logistieke beheersingsproces vereenvoudigd. Dit geldt met name voor 
het plannen van de produktie van PS-produkten die een deel vormen van plan
ningmodulen. 
In de praktijk wordt bijna nooit een dergelijke modulariteit gerealiseerd. Vaak 
heeft het specifieke karakter van een produkt tot diep in de produktstruktuur 
invloed en kunnen planningmodulen niet uitsluitend in PS-produkten worden 
geformuleerd. Figuur 12. 3 geeft een voorbeeld van het vormen van planningmo
dulen bij een niet-modulaire produktstruktuur. 

1 (eindprod.) 9 (eindprod.) 

~ ~ 
~ 3 IPS«od.)..----1-'-l-(_Ps_-_pr-od-..) 3 (PS·prod.l 

4 (comp.) 5 (halfprod.) 4 (comp.) 11 (halfprod.) 

·a. Struktuur van twee eindprodukten 

12 !plan.mod.) 13 (plan.mod.) 14 (plan.mod.) 

~ 
3 (PS-prod.) 4 (comp.I 5 (halfprod.) 11 (halfprod.) 

b. Opsplitsing in planningmodulen. 

Fig. 12.3 Voorbeeld van ongewenste vorming van planningmodulen 

In het voorbeeld van figuur 12. 3 kan alleen een volledige opsplitsing van ge
meenschappelijke en specifieke delen worden verkregen door tevens PS-pro
dukten op te splitsen (i.c. de items 2 en 10). In dit geval bestaan de planningmo
dulen niet uitsluitend uit PS-produkten, doch bevatten zij tevens halfprodukten 
die normaal alleen binnen een PS worden gehanteerd. In een dergelijke situatie 
wordt een gebalanceerde beheersing van de voorraden bemoeilijkt en kan tevens 
de beheersing binnen de individuele PS's worden beïnvloed. 



12 .3. 5. Logistieke beheersing/PS-coördinatie 

Voor de coördinatie van de verschillende PS's, is het van belang dat de verschil
lende PS-produkten zoveel mogelijk samenvallen met de struktuur van de PS
configuratie. Dat wil zeggen dat de PS's elkaar alleen PS-produkten toeleveren 
die door de ontvangende PS als component verder wordt verwerkt. Hêt is dus 
niet wenselijk dat een produkt een enkele bewerking in een andere PS ondergaat 
en vervolgens terugkeert naar de oorspronkelijke PS. Van elke PS kan het pro
duktassortiment worden beschouwd als een feature. De individuele PS-produk
ten vormen de opties. De produktfamilie die door de configuratie wordt afgele
verd, is modulair als in elke produkt hooguit één PS-produkt voorkomt en als 
alle PS-produkten van verschillende PS's willekeurig met elkaar te kombineren 
zijn tot een eindprodukt. Verder is het wenselijk dat alle PS-produkten van een 
feature hetzelfde capaciteitsbeslag leggen op de PS en dezelfde produktietijd 
vergen. Als hieraan eveneens is voldaan, is het voor de capaciteitsplanning niet 
interessant welke specifiek eindprodukt wordt geproduceerd. 

12.3.6. Verkooplprodukt configuratie 

Verkoop onderscheidt op catalogusniveau families op basis van overeenkom
sten tussen produkten zoals deze vanuit de markt worden beschouwd. Deze fa
milies zijn uit features opgebouwd, die elk een verzameling alternatieven bevat
ten (i.c. de opties) en die bij een bepaalde keuzebeslissing beschikbaar zijn. Het 
specifieke eindprodukt wordt volledig bepaald door de klant bij elke feature een 
optie te laten kiezen. De produktstruktuur is voor Verkoop modulair, als opties 
van verschillende features willekeurig met elkaar kombineerbaar zijn, ongeacht 
de specifieke kombinatie die dan ontstaat. Hierdoor wordt het verkoopproces 
sterk vereenvoudigd. 

Omwille van de communicatie met Logistiek, bij het opstellen van een hoofd
produktieplan, is het van belang dat klantmodulen zoveel mogelijk samenvallen 
met planningmodulen, of dat zij eenvoudig naar elkaar kunnen worden vertaald. 
Dit laatste is in het bijzonder het geval als zowel klantmodulen als planningmo
dulen bestaan uit PS-produkten. 
Een voorbeeld van een produkt dat dit modulariteitsbegrip redelijk dicht bena
dert, is een computersysteem. Bij een dergelijk produkt kunnen verschillende 
produkten zoals terminals en schijfgeheugens op een groot aantal verschillende 
manieren met elkaar worden gekombineerd (N.B.: binnen zekere grenzen!). 

I.2.3.7. Conclusies 

Voor de vier disciplines en hun belangrijkste gezichtspunten is nu informeel be
handeld wanneer hun produktstruktuur modulair is en op welke manier zij in
houd geven aan families, features en opties. Het modulaire karakter van een pro
duktstruktuur is van belang voor het betreffende gezichtspunt, omdat hierdoor 
de komplexiteit van de betreffende beslissingsfunktie kan worden gereduceerd. 



Daarnaast is het van belang dat modulen in de verschillende strukturen eenvou
dig aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Als dit het geval is, kan de communi
catie tussen disciplines aanzienlijk worden vereenvoudigd. 
De modulariteit van een produktstruktuur staat of valt met de mate waarin Ont
wikkeling er in slaagt rekening te houden met de veelheid van eisen die uit de 
verschillende disciplines naar voren komen. Ontwikkeling creëert door haar ak
tiviteiten de randvoorwaarden voor het onderscheiden van de gewenste pro
duktstrukturen vanuit de individuele gezichtspunten. Het is de verantwoorde
lijkheid van de personen die deze gezichtspunten hanteren, hun eisen voor Ont
wikkeling haalbaar en eenduidig te formuleren. Daarnaast zijn zij verantwoor
delijk voor de registratie en het onderhoud van de beschrijvingen van de pro
duktstruktuur die door hen worden gebruikt. 
In de voorgaande behandeling is modulariteit ten opzichte van een produktfa
milie gedefinieerd. 'Modulariteit' is een eigenschap die te maken heeft met de 
toepasbaarheid van bepaalde items in een afgebakende groep produkten (i.c. de 
produktfamilie). Als, informeel gezegd, een aantal verschillende items willekeu
rig met elkaar kan worden gekombineerd en als daardoor een gewenste variëteit 
aan produkten wordt verkregen, zijn deze items modulen en is de produktfami
lie modulair. De produkten uit een modulaire produktfamilie zullen worden 
aangeduid als 'modulaire produkten'. 
Hierbij moeten echter enige kanttekeningen worden geplaatst. De individuele 
features kunnen in verschillende families voorkomen, het is de totale verzame
ling features die voor een bepaalde familie karakteristiek is. Features die onder
ling een hiërarchisch verband kunnen vertonen, zoals groepen klantmodulen, 
zijn alleen op het laagste niveau behandeld. Dat wil zeggen dat alle tussenliggen
de niveaus zijn geëlimineerd. Zo als later nog aan de orde zal komen, levert dit 
alleen dan geen problemen op, als sprake is van een modulaire struktuur. Ook in 
het volgende hoofdstuk geldt de aanname dat slechts één niveau van features 
voorkomt. 
In de volgende paragraaf zal op basis van de hiervoor informeel geformuleerde 
eisen 'modulariteit' meer formeel en algemener worden gedefinieerd. 

u+ Modulariteit algemeen en formeel gedefinieerd 

Produkten behoren elk tot slechts één produktfamilie die in een bepaald ge
zichtspunt voorkomt. Elk produkt is samengesteld als een kombinatie van op
ties. Deze opties zijn gekozen voor de features die bij de produktfamilie voorko
men. De produktfamilie wordt gekarakteriseerd door de totale verzameling fea
tures die hierbij voorkomt. De opties op hun beurt zijn items van een bepaald 
kern type en hebben een specifieke produktstruktuur. Uit welke typen items een 
optie kan zijn samengesteld, kan worden afgelezen uit de gezichtspuntsstruk
tuur die bij het betreffende gezichtspunt is gedefinieerd. 
Het concept 'modulariteit' wordt in deze paragraaf, zoals gezegd, meer formeel 
gedefinieerd. De nadruk ligt hierbij op het vormen van een meer operationeel 
instrument voor het meten van modulariteit van een produktfamilie. Op deze 



manier kan modulariteit kwantitatief worden uitgedrukt en kan de modulariteit 
van verschillende produktfamilies die bij een zelf de gezichtspunt voorkomen, 
met elkaar worden vergeleken. 
Een aantal aspekten van modulariteit wordt hieronder eerst verbaal beschreven. 

1. Het is wenselijk dat een optie van een feature op willekeurige wijze ge
kombineerd kan worden met de opties van alle andere features. Als aan deze 
eis is voldaan, kan met een gegeven aantal opties een maximale variëteit aan 
produkten worden gecreëerd. Het aantal verschillende produkten is dan ge
lijk aan het produkt van de aantallen opties van elk van de features die bij de 
familie voorkomen. 

2. Families produkten zijn niet statisch qua samenstelling. Uitbreiding met 
nieuwe produkten kan in de loop der tijd plaatsvinden en moet dan eenvou
dig gerealiseerd kunnen worden. Hiervan is sprake als nieuwe produkten 
worden toegevoegd, door slechts één feature uit te breiden met één of meer 
opties, bijv. van N opties naar N + k opties. Als de vorige eis geldig is, bete
kent een dergelijke uitbreiding een vergroting van het aantal produkten in de 
familie met een faktor (N + k)/N. 
Dit aspekt heeft eveneens betrekking op de kombineerbaarheid van opties, 
alleen is deze eigenschap nu meer dynamisch beschouwd. 

3. Het gemiddelde aantal opties per feature moet ongeveer gelijk zijn aan 
het aantal features. Minder wenselijke situaties, zoals een familie produkten 
die vijftig features met gemiddeld slechts twee opties omvat, worden hier
door vermeden. 

4. De variantie in de aantallen opties per feature moet gering zijn. Als hier
aan is voldaan, betekent dit dat alle features ongeveer even vaak gebruikt kun
nen worden en dus even 'belangrijk' zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat in een praktijksituatie nooit volledig aan al deze eisen 
kan worden voldaan. Om te meten in welke mate dit wel het geval is, worden de 
genoemde eisen hieronder kwantificeerbaar gemaakt. 
De onderstaande notatie zal worden gebruikt: 

N aantal produkten in de produktfamilie (N ~ I ), 

M = aantal features in de produktfamilie (M ~ 1 ), 

= index voor het 1dentificeren van een specifiek 
produkt van een produktfamilie ( 1 ::::; i ::::; N), 

= index voor het identificeren van een specifieke 
feature van een produktfamilie ( 1 ::::; j ::::; M), 

a(j) = aantal opties van feature j ( a(j) ~ 1) 
~ = het aantal features van een optie 

als stochastische grootheid beschouwd, 



Alle variabelen en indices die hierboven zijn genoemd, zijn geheeltallig. Er is 
geen noodzaak om individuele opties binnen features te identificeren, het aantal 
opties per feature volstaat. 
Verder worden nog de onderstaande variabelen gebruikt die zijn ontleend aan de 
verzamelingenleer. Het symbool '®' wordt gebruikt voor het weergeven van 
een Cartesisch produkt operator. 

D(j) verzameling opties van feature j, 
R verzameling van alle mogelijke produkten, 

R = D( 1) (8), ... (8) D(M), dus IR!. = Jt a(j), 
J 

S = de verzameling produkten uit de familie, 
dit is een deelverzameling van R, dus !SI = N. 

Uitdrukking ( 1) hieronder kwantificeert het gedeelte van het theoretische moge
lijke aantal produkten van een produktfamilie, dat daadwerkelijk in deze familie 
voorkomt. De onderstaande formule heeft derhalve betrekking op het eerste (en 
op het tweede) aspekt van modulariteit. 

N 
(x) r=:-----, o<r~I. 

M 
Jt a(j) 

J=I 

Als alle theoretisch mogelijke produkten in de produktfamilie voorkomen, geldt 
dat r = I. De gegeven formule is onderhevig aan de onderstaande beperking. 

max a(j) ~ N ~ 
J I, " 'M 

M 
L a{j). 

J = I 

Het rechter deel van deze beperking volgt direkt uit ( I ). Als aan linker deel van 
de beperking niet is voldaan, worden niet alle opties tenminste één keer ge
bruikt. N is dan kleiner dan het aantal opties van de feature met het grootste 
aantal. Als aan deze voorwaarde wel is voldaan, is dit echter nog geen garantie 
dat alle opties daadwerkelijk voorkomen. De onderstaande voorwaarde, in ver
zamelingnotatie, is wel toereikend. 

(3) V je[1,M], [JtD(j)(S) = D(j)]. 

Het symbool 'Jt' wordt in dit verband gebruikt in de betekenis van 'projektie'. 



Uitdrukking (4) geeft een maat voor de relatieve omvang van het gemiddelde 
aantal opties per feature. 

s = ----------' 0 < s ::::;; I. 

I + 
1 2 

IM -
1 

M 
~ a(j) 

J=I 

Als het gemiddelde aantal opties per feature gelijk is aan het aantal features, geldt 
dat s = 1. De faktor sis niet symmetrisch ten opzichte van variaties in de variabe
len M en a(j). 
Formule (5) geeft een uitdrukking voor de spreiding in aantallen opties per fea
ture (aspekt 4). 

I 

q= :---- o<q:::;;1. 
I + var(!) 

Als a(j) voor alle features gelijk is, geldt dat de variantie van ~gelijk is aan o en q 
= r. 
Samenvattend kan de modulariteit van een produktfamilie bij een gezichtspunt 
als volgt worden uitgedrukt. 

(6) Modulariteit = : r * s ~c q , o < mod.::::;; 1. 

De modulariteit is maximaal, i.c. is gelijk aan r, als; 

(7) V a(j), je[ 1,M] 1 M = a(j) 

en 

(8) NM= M. 

De overwegingen die hierboven werden gehouden, hebben betrekking op pro
dukten waarin een familiestruktuur herkenbaar is. Dit geldt echter niet voor alle 
samengestelde produkten. Er is een categorie produkten waarvoor de gegeven 
benadering niet werkbaar is. Tot deze categorie worden produkten gerekend die 
voor al hun features slechts één optie beschikbaar hebben. Elke optie komt nu 
echter niet slechts maximaal één maal in een produkt voor, doch kan onbeperkt 
worden toegepast in een bepaald produkt. Het aantal malen waarmee elk van de 
opties voorkomt is bepalend voor de produktvariëteit van een familie. Gewoon
lijk is er een bovengrens aan het aantal toepassingen van een optie binnen een 
bepaald produkt. Er zal echter worden verondersteld dat deze bovengrens der-
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mate groot is, dat de variëteit aan produkten per familie als onbegrensd mag 
worden beschouwd. Voorbeelden van dit soort produkten zijn: 

Muren van baksteen. Muren worden gebouwd door bakstenen te kombine
ren, die qua relevante eigenschappen voor alle gezichtspunten identiek zijn 
('baksteen' is de optie). 
Organische molekulen. Bijv. polymeren ontstaan door het kombineren van 
koolstof- en waterstofatomen. Deze atoomsoorten zijn de twee features 
waarvan sprake is. De individuele atomen die in de molekulen worden toege
past, zijn de opties. 

We hebben een afzonderlijke definitie nodig om de modulariteit van dit soort 
produkten te kunnen kwantificeren. De onderstaande variabelen worden ge
bruikt. 

L = 

M = 
b(j) = 

het totale aantal items dat in het produkt 
voorkomt (aanname: er is alleen een eindprodukt
en een componentniveau in de struktuur), 
aantal features dat in een produktfamilie wordt onderscheiden, 
het aantal delen van feature j in het produkt. 

De relaties tussen bovenstaande drie grootheden is de volgende. 

M 
L k b(j). 

J = I 

Modulariteit wordt nu in één vergelijking uitgedrukt. 

( r o) modulariteit: 
M i b(j) 

I + L 1 

rl L M 

Volgens bovenstaande formule is de modulariteit maximaal, als L gelijkmatig is 
verdeeld over alle features. In dat geval geldt voor alle j, dat b(j)/L = r/M. 
In het voorbeeld van de bakstenen muur is de modulariteit altijd maximaal, on
geacht de omvang van L. Immers, M = 1, b(j) = b(1) = L. 

Deze tweede vorm van modulariteit is meer rudimentair dan de eerste vorm, die 
eerder in deze paragraaf is behandeld. Er worden nu slechts twee niveaus onder
scheiden, feitelijk alleen produkten en features. Toch kan deze tweede vorm 
overgaan in de eerste vorm als binnen produkten deelconstructies worden on
derscheiden die herhaaldelijk voorkomen en afwijken van andere delen van het 
produkt. In dat geval worden features geïntroduceerd die elk uit een aantal ver-



schillende opties kunnen bestaan. Zo kunnen bepaalde metselvormen in een 
muur herhaaldelijk en in verschillende varianten worden toegepast. Elk van deze 
vormen is dan weer opgebouwd uit bakstenen. 
In het volgende hoofdstuk wordt behandeld hoe de verschillende produktstruk
turen in één informatiesysteem kunnen worden geïntegreerd en wat de beteke
nis van 'modulariteit' hierbij is. 
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13. Stuklijstensystemen; een nieuwe 
benadering 

13.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staan stuklijstensystemen centraal, zoals deze vanuit het ge
zichtspunt van een informatiesysteemontwerper worden beschouwd. Dit bete
kent dat wij stuklijstensystemen niet langer als gegeven beschouwen, doch ons 
richten op vraagstukken over het ontwikkelen van dit soort systemen. Uitgaan
de van een database-benadering zal een nieuw en algemeen ontwerp voor stuk
lijstensystemen worden geschetst. Alvorens dit te doen, zal eerst worden inge
gaan op de aktuele stand van zaken en problemen die met de huidige stuklijsten
systemen samenhangen. Beargumenteerd zal worden dat een andere benadering 
nodig is, om te komen tot stuklijstensystemen die een breed skala van informa
tiebehoeften vervullen zoals dat in de voorgaande hoofdstukken is geschetst. 

Bij behandeling van de informatiesystemen zal als referentiekader de ANSI/ 
SPARC-architectuur worden genomen (zie o.a. Date ([J]). Ofschoon deze archi
tectuur is gericht op databases, kan zij ook meer algemeen worden gebruikt voor 
de begripsbepaling over de gegevensstruktuur van informatiesystemen. In deze 
modellen ligt het accent op de gegevens die in het informatiesysteem zijn vastge
legd en die aan de gebruikers gepresenteerd kunnen worden. Een drietal niveaus 
wordt in deze architectuur onderscheiden. 

1. Extern niveau 

Dit niveau ligt het dichtst bij de gebruiker. Op dit niveau worden de ge
gevens in een bepaalde vorm gepresenteerd aan de omgeving van het informa
tiesysteem. Een voorbeeld is een stuklijst zoals deze wordt afgedrukt of op 
een beeldscherm wordt gepresenteerd. 

2. Intern niveau 

Dit niveau ligt het dichtst bij de fysieke opslag van de gegevens in een 
computergeheugen. Hier wordt vastgelegd waar de gegevens zijn opgeslagen 
in het geheugen. De feitelijke fysieke opslag maakt geen deel uit van dit ni
veau. Het interne niveau bevat alleen verwijzingen naar de fysieke opslag. 
Deze verwijzingen worden beschreven in het interne schema. 



J. Conceptueel niveau 

Het conceptueel niveau is een intermediair niveau tussen het externe en 
het interne niveau. Dit niveau bevat een beschrijving van de vastgelegde ty
pen gegevens en hun relaties, los van de fysieke opslag en los van de wijze 
waarop zij aan een specifieke gebruiker worden gepresenteerd. Het concep
tueel niveau legt het accent op de betekenis van de gegevens in de bestanden 
zoals deze bij afspraak zijn vastgelegd. Een belangrijk deel van de beschrij
ving op conceptueel niveau wordt gegeven door het zogenaamde conceptuele 
schema, dat vastlegt welke typen objekten uit de realiteit en welke relaties 
tussen deze objekten kunnen worden afgebeeld in de gegevensstruktuur. 

Voor individuele gebruikers wordt op extern niveau per gebruiker vastgelegd 
welke typen gegevens zij uit het conceptuele schema mogen gebruiken en op 
welke manier deze gegevens worden gepresenteerd. Deze bepalingen worden in, 
het zogenaamde 'externe schema' vastgelegd. Op het interne niveau wordt, af
hankelijk van de specifieke bestandsorganisatie, beschreven hoe de gegevens uit 
het geheugen moeten worden gehaald en waar zij zijn opgeslagen. Figuur 13.r 
geeft schematisch deze architectuur weer. 

extern 
niveau: 

conceptueel 
niveau: 

intern 
niveau: 

extern 
schema 1 

extern 
schema 2 

intern 
schema 

Fig. 13.r ANSI/SPARC-architectuur van een informatiesysteem 

13.2. Stuklijstensystemen vanuit een historisch perspektief 

extern 
schema N 

Traditioneel wordt de opbouw van een eindprodukt op extern niveau vaak als 
hiërarchische boomstruktuur beschouwd. Dergelijke strukturen weerspiegelen 
het hiërarchische karakter van de deel-geheel-relaties binnen het produkt. Sche
matisch geeft figuur 13.2 zo'n struktuur, de verschillende items zijn van een 
nummer voorzien. 
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2 4 5 
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Fig. I 3.2 Voorbeeld van een produktstruktuur als boomstruktuur gevisualiseerd 

In deze figuur is een produkt schematisch afgebeeld, waarin items op vier ni
veaus voorkomen. Het produktniveau is het eerste en het hoogste niveau. Item 
'2' komt twee keer voor in de produktstruktuur. Een item is samengesteld uit de 
items van het lagere niveau die hiermee zijn verbonden. In de figuur zijn niet de 
aantallen of hoeveelheden weergegeven waarmee items worden gebruikt in 
items op het eerste hogere niveau. 
Andere visuele of meer cijfermatige presentatievormen zijn mogelijk (zie bijv. 
[4] en [5]). In dit hoofdstuk zal verder geen aandacht worden besteed aan de 
manier waarop stuklijsten op extern niveau kunnen worden gepresenteerd. Als 
immers gebruik wordt gemaakt van de architectuur die in de vorige paragraaf 
werd toegelicht, is bij een gegeven conceptueel schema elke willekeurige presen
tatievorm in principe mogelijk. In deze zin werkt het conceptueel schema ont
koppelend tussen opslag en presentatie van gegevens. 
Produktstruktuurgegevens zouden wellicht per produkt bij elkaar kunnen wor
den opgeslagen. De gehele boom uit figuur 13.2 zou bijv. als één logisch record 
kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijke werkwijze is echter alleen te over
wegen bij produkten die van het hoogste tot het laagste niveau specifiek zijn. Er 
treedt dan namelijk geen duplicatie op in de opslag van relaties tussen items. Dit 
zou het geval zijn bij produkten die absoluut niet-modulair zijn, hetgeen zelden 
voorkomt. Er zijn vrijwel altijd delen onder een bepaald niveau in de produkt
struktuur aan te wijzen, die in meer dan één produkt worden toegepast. Om 
deze reden werd al in de eerste geautomatiseerde stuklijstensystemen gekozen 
voor een andere opslagbenadering. In deze benadering werd op conceptueel ni
veau een onderscheid gemaakt tussen twee typen entiteiten, die doorgaans ook 
als afzonderlijke bestanden werden geïmplementeerd. 

I. Itembestand 
Dit bestand bevat de gegevens van alle items die worden geïdentificeerd 
los van de strukturen waar zij in voorkomen. De attributen die per item wor
den vastgelegd, zijn dan ook alleen afhankelijk van dit item. Dit zijn attribu
ten zoals 'identificatienummer', 'omschrijving', 'prijs' etc. 



2. Relatiebestand 
In dit bestand worden de relaties opgeslagen die tussen de items in een 
produktstruktuur voorkomen. De relaties tussen twee items worden elk af
zonderlijk opgeslagen. Elke relatie is een deel-geheel-relatie tussen een item 
en een item van het direkt lagere niveau dat deel uitmaakt van het eerst ge
noemde item. Het item van het hogere niveau in een dergelijke relatie, zal 
'owner-item' worden genoemd. Het item van het lagere niveau is het 'mem
ber-item'. 1 

Attributen die in dit bestand voorkomen, zijn volledig afhankelijk van de 
specifieke kombinatie van twee verschillende items zoals deze door een deel
geheel-relatie wordt vastgelegd. Voorbeelden van attributen zijn 'identifica
tienummer owner', 'identificatienummer member', 'hoeveelheid', 'positie
nummer'. Dit laatste attribuut wordt wel eens gebruikt om een onderscheid 
te maken tussen twee identieke member-items (i.c. met hetzelfde identifica
tienummer), die binnen een zelfde owner-item voorkomen. 

Het itembestand en het relatiebestand zijn toereikend voor het reconstrueren 
van de beschrijvingen van de specifieke produktstrukturen, met alle daarin 
voorkomende niveaus, waarvan de gegevens in het stuklijstensysteem zijn op
geslagen. Van elk item wordt gezocht in het bestand van welke member-items 
dit item owner is. Van de gevonden member-items wordt vervolgens in het rela
tiebestand gezocht naar relaties, waarin dit item als owner optreedt. Op deze 
manier kan de volledige struktuur van een produkt worden gereconstrueerd uit 
de opgeslagen relaties. 

Op intern niveau wordt hierbij als volgt van het item- en het relatiebestand ge
bruik gemaakt. Vanuit een item A in het itembestand, wordt op intern niveau 
door middel van pointers verwezen naar het eerste relatie-record waarvan A ow
ner is. Vanuit dit eerste record wordt verwezen naar het volgende relatie-record 
waarvan A owner is. Op deze manier zijn de records van alle relaties met mem
bers, waarvan A owner is, aan elkaar geketend. Vanuit het laatste member-re
cord wordt terug verwezen naar het owner-item in het itembestand. 
Doorgaans wordt een tweede ketting van pointers gebruikt om vanuit een item 
B in het itembestand te verwijzen naar alle relatie-records, waar het item als 
member-item in voorkomt. Op deze manier kunnen alle produkten worden 
achterhaald waar het item B in voorkomt. 
De operaties die nodig zijn om een volledige beschrijving van een produktstruk
tuur op te stellen, worden gezamenlijk doorgaans aangeduid als 'explosie'. Het 
achterhalen van alle produkten waar een item in voorkomt, wordt aangeduid als 
'implosie', soms ook wel 'where-used' genoemd. 

Zowel het item- als het relatiebestand bestaan doorgaans uit records van een vas-

r. De termen 'owner' en 'member' worden in de database-wereld ook gebruikt in de DBTG
behandeling van netwerk-databases. De betekenis daar staat volledig los van de betekenis die in 
dit hoofdstuk aan deze begrippen wordt toegekend. 



te lengte, waarin per bestand de karakteristieke attributen worden opgeslagen. 
Vrijwel alle bestaande standaardprogrammatuur volgt de hierboven beschreven 
aanpak, waarbij in het conceptuele schema slechts één type item wordt gedefi
nieerd (namelijk de objekten die in het itembestand worden gerepresenteerd). 

Omdat men bij deze aanpak natuurlijk toch de behoefte heeft om verschillende 
soorten items te onderscheiden, worden deze soorten binnen het itembestand 
van elkaar onderscheiden aan de hand van een classificerend attribuut. Afhanke
lijk van de waarde die dit attribuut bij een specifiek item heeft, die als een indivi
duele occurence binnen dit bestand voorkomt, wordt het type van het item be
paald. Zo kunnen componenten en samenstellingen van elkaar worden onder
scheiden door gebruik te maken van een attribuut met de waarden 'C' en 'S'; 
voor componentitems wordt 'C' als waarde bij de occurences van een dergelijk 
item genomen en voor samenstellingen wordt 'S' gebruikt. Dit is nog steeds de 
stand van zaken zoals deze in de meeste bestaande stuklijstensystemen kan wor
den aangetroffen. Deze werkwijze geeft aanleiding tot een aantal problemen (zie 
ook [1]): 

I. Gebrekkige semantische herkenbaarheid 
Gebruikers kunnen hun produktstrukturen niet of slechts ten dele her
kennen in het conceptuele schema van het informatiesysteem. Hierdoor 
wordt het stuklijstensysteem erg moeilijk toegankelijk voor hen. Systeem
deskundigen moeten beoordelen of aan bepaalde informatiebehoeften vol
daan kan worden en hoe dat moet gebeuren. 

2. Expliciete programmering van constraints 
Aangezien het informatiesysteem conceptueel gezien is uitgevoerd als één 
itembestand en één relatiebestand, kunnen in het conceptuele schema geen 
relaties tussen verschillende typen items worden gedefinieerd. Er kan bijv. 
niet worden gedefinieerd dat het uitgesloten is, dat een item zowel compo
nent als samenstelling kan zijn. Dit betekent dat in de toepassingsprogram
matuur expliciet dit soort controles moet worden geprogrammeerd. Hier
door ontstaat het risico dat bij het maken van programmatuur controles wor
den vergeten, of juist telkens opnieuw worden geprogrammeerd. 

3. Moeilijke decomponeerbaarheid 
Door het ontbreken van differentiatie tussen verschillende typen items in 
het conceptueel model van het stuklijstensysteem, is het opsplitsen van het 
systeem in deelsystemen voor verschillende gebruikers een moeilijke zaak. 
Als verschillende typen items worden gedefinieerd en als afzonderlijke con
ceptuele typen worden geïmplementeerd, vormen deze typen een natuurlijk 
aangrijpingspunt om te bepalen welke groepen gegevens voor welke gebrui
kers nodig zijn. 
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4. Komplexe query-afhandeling 
Bij het gebruik van slechts één itembestand, wordt het afhandelen van 
queries een komplex gebeuren. De oorzaak hiervan is het grote aantal condi
ties waaraan expliciet moet worden voldaan voor het eenduidig bepalen van 
de gewenste items. 

5. Inefficiënte opslagstruktuur 
Naarmate de informatiebehoeften meer verfijnd worden, gaan zij meer 
van elkaar afwijken. Dit betekent dat bij verschillende typen items op con
ceptueel niveau sterk afwijkende verzamelingen attributen kunnen voorko
men. Als de gegevens van alle items onder één type worden geïmplemen
teerd, geeft dit problemen. Er moet dan voor dit type worden gekozen tussen 
een variabele of een vaste recordlengte. Bij een variabele recordlengte zal de 
komplexiteit van de fysieke opslag toenemen. Een vaste recordlengte leidt tot 
een eenvoudige opslagstruktuur, doch tot een inefficiënt geheugengebruik. 
Bij gebruik van een vaste recordlengte zullen velden die voor een bepaald 
itemtype niet van toepassing zijn als zodanig herkenbaar moeten zijn. 

6. Tijdrovende verwerking van bestanden 
Door de grote omvang van het itembestand, kost het maken van rappor
ten die betrekking hebben op deelverzamelingen van de items veel tijd. Het 
hele bestand moet daarvoor namelijk worden doorlopen, tenzij speciale 
voorzieningen zijn getroffen. 

7. Moeilijk aanpasbare bestanden 
Het itembestand wordt een zeer omvangrijk bestand, dat erg moeilijk is 
aan te passen aan informatiebehoeften die in de tijd veranderen. In plaats van 
het aanpassen van de bestanden, wordt vaak getracht programmatechnisch 
benodigde gegevens af te leiden uit de geregistreerde gegevens. De interpreta
tie die op deze wijze aanvullend aan de gegevens wordt toegekend, onttrekt 
zich volledig aan het zicht van bestandsbeheerder en andere gebruikers. 

In de volgende paragrafen zal een conceptueel schema worden behandeld, dat op 
een betere wijze tegemoet komt aan de gedifferentieerde informatiebehoeften 
dan in de gebruikelijke systemen het geval is. Eerst zal worden behandeld hoe de 
verschillende produktstrukturen en hun verschillende elementen systematisch 
kunnen worden gemodelleerd. De gecreëerde modellen moeten als basis dienen 
voor het te ontwerpen stuklijstensysteem. 

13.3. Keuze van de modelleringstechniek 

Het te ontwerpen stuklijstensysteem bevat een database, waarvan het. concep
tuele schema wordt verkregen door integratie van de verschillende zienswijzen 
op een produkt. Dit betekent dat moet worden geïnventariseerd wat overeen
komsten en verschillen zijn tussen de produktstrukturen, die bij de verschillen-

194 



de gezichtspunten werden behandeld. Om verschillen en overeenkomsten tus
sen produktstrukturen in kaart te brengen en voor het vormen van een concep
tueel model, dat geschikt is als basis voor het ontwerp van een informatiesys
teem, moet een geschikte beschrijvingswijze worden gekozen. Hiervoor komen 
in eerste instantie de technieken in aanmerking, die in de database-wereld wor
den gebruikt voor het modelleren van gegevens en hun onderlinge relaties. De 
meer traditionele technieken op dit gebied, i.c. hiërarchische, netwerk- en rela
tionele modelleringstechnieken, kennen een aantal nadelen. Met name de imple
mentatie-aspekten die met deze technieken in meer of mindere mate zijn verwe
ven en de gebrekkige uitdrukkingsmogelijkheden, maken hen minder goed 
bruikbaar voor onze problematiek (zie o.a. [ 6] en [7 ]). Als reaktie op deze pro
blemen is in de loop der tijd een aantal nieuwe modelleringstechnieken tot ont
wikkeling gekomen. Eén van deze technieken is RM/T, waarvan hier het begrip
penkader zal worden gehanteerd. RM/T is een uitbreiding van de relationele 
techniek, waarin de uitdrukkingsmogelijkheden ten opzichte van de oorspron
kelijke versie aanzienlijk zijn verbeterd (zie [2] of [3]). Ofschoon de onderbou
wing van RM/T axiomatisch nog niet volledig is, biedt de techniek voldoende 
mogelijkheden tot modellering in onze situatie. Het doel is hier immers alleen 
het kombineren van de verschillende strukturen en het geven van een schets van 
het conceptueel schema, zonder daarbij een concrete implementatie voor ogen te 
hebben. 1 

Een belangrijke eigenschap van RM/T wordt gevormd door de mogelijkheden 
die de techniek biedt voor het ondersteunen van verschillende gezichtspunten. 
Zoals hierna meer concreet zal worden behandeld, wordt het door deze eigen
schap mogelijk beter aan de informatiebehoeften tegemoet te komen, dan in de 
klassieke databasesystemen zonder redundantie mogelijk is. 

13.4. Modelleringselementen 

Alvorens produktstrukturen als geheel te modelleren en te kombineren, zal 
worden behandeld welke soorten elementen als bouwstenen van produktstruk
turen nodig zijn. Daarbij gaat het om een gegeneraliseerde beschouwing van de 
theorie die in hoofdstuk r 1 werd aangedragen. Voor de geïnventariseerde ele
menten zal worden aangegeven hoe zij in RM/T-terminologie kunnen worden 
uitgedrukt. 

De onderstaande elementen komen voor in de produktstrukturen zoals deze 
zijn behandeld, of kunnen worden gebruikt voor het leggen van relaties tussen 
verschillende strukturen. 

1. Vermoedelijk is de modelleringstechniek die is ontwikkeld door Remmen [8] een hulpmid
del dat zowel voldoende mogelijkheden tot uitdrukking heeft, als over een volledig axiomatische 
onderbouwing beschikt. Het door hem gebruikte verzamelingenmodel heeft zijn invloed gehad 
op de beschouwingen, ofschoon een definitieve tekst bij het ter perse gaan van dit boek niet be
schikaar was. 
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Item 
Een item is elke willekeurige entiteit die wordt geïdentificeerd als deel van een 
produktstruktuur (incl. de produkten zelf of aggregaten van produkten). Een 
item wordt gekenmerkt door een verzameling eigenschappen. 
Items kunnen direkt in het originele relationele model worden ondergebracht 
als tuples. Elke tuple bevat de gegevens van een specifiek item. Een tuple is het 
relationele equivalent van een occurence. De totale verzameling tuples die een 
item representeren, zal HOOFDTYPE worden genoemd. Op conceptueel niveau 
biedt RM/T hiervoor vergelijkbare mogelijkheden. Het enige verschil is, dat in 
RM/T HOOFDTYPE als een zogenaamd 'kemel entity type' wordt beschouwd. 
Dat wil zeggen dat de tuples bij dit entiteittype gegevens bevatten van entiteiten 
die bestaan onafhankelijk van andere entiteiten. Dit is niet het geval voor de 'as
sociative entity types' die hierna aan de orde komen. 

Specifieke deel-geheel-relatie 
Een specifieke deel-geheel-relatie legt tussen twee verschillende items vast welke 
van de twee items het omhullende item is. Dit omhullende item vormt het 
owner-item en komt in de hiërarchie van de produktstruktuur op het eerst hoge
re niveau voor. 
In het traditionele relationele model komt elke deel-geheel-relatie voor als een 
afzonderlijk tuple en wordt feitelijk op identieke wijze behandeld als de items. 
Een dergelijk tuple wordt geïdentificeerd door de kombinatie van de identifica
tienummers van de member- en owner-items. De verzameling van alle tuples die 
elk een owner-member samenhang representeren, zullen wij SAMENHANG noe
men. Een verschil met de items is echter, dat bij de specifieke deel-geheel-relaties 
slechts één type wordt onderscheiden (i.c. SAMENHANG). 

In RM/T-terminologie is SAMENHANG een bijzonder geval van een 'associative 
entity type'. In tegenstelling tot associative entity zoals in RM/T gedefinieerd, 
kan bij SAMENHANG geen tuple voorkomen met 'null values' in de identificatie 
van dit tuple. De betekenis hiervan is, dat bij elke deel-geheel-relatie voor het 
identificerend attribuut reële waarden moeten voorkomen in het betreffende tu
ple. Zowel voor associative entity type als voor SAMENHANG geldt echter de eis, 
dat niet mag worden verwezen naar niet bestaande tuples en als deze bestaan 
moeten zij van het juiste type zijn. Een item van het type PRODUKT kan dus geen 
deel zijn van een item van het type COMPONENT, als SAMENHANG in het concep
tueel schema niet als zodanig tussen deze typen is gedefinieerd (zie tevens de 
behandeling van de generieke deel-geheel-relatie hierna). 

HOOFDTYPE en SAMENHANG zijn toereikend voor het vastleggen van alle gege
vens over specifieke produktstrukturen. Gegevens over specifieke items worden 
als individuele tuples bij HOOFDTYPE gedefinieerd. De gegevens over de relaties 
tussen paren items worden als afzonderlijke entiteiten beschouwd en als afzon
derlijke tuples bij SAMENHANG in het informatiesysteem gedefinieerd. Feitelijk is 
dit de traditionele benadering zoals deze in 13.2 is beschreven. Voor het model
leren van produktstrukturen waarin alleen deze twee elementen worden onder
scheiden, bestaat geen wezenlijk verschil tussen de traditionele relationele aan-



pak en RM/T. Er zijn echter meer elementen die in het conceptuele model on
dergebracht moeten worden. 

Itemtype 
Een itemtype heeft betrekking op een verzameling items die alle dezelfde soort 
eigenschappen hebben. Deze eigenschappen hebben verschillende waarden, af
hankelijk van het specifieke item. Daarnaast kunnen eigenschappen voorkomen 
die voor elk item van het type dezelfde waarde hebben. 
Een item type wordt in het relationele model als een afzonderlijke relatie gedefi
nieerd (N.B.: het begrip 'relatie' heeft hier de betekenis van geordende verzame
ling gegevens, hetgeen een geheel andere betekenis is dan de eerder besproken 
deel-geheel-samenhang tussen items). De relaties worden elk gedefinieerd door 
de verzameling attributen waar zij uit zijn opgebouwd. Een specifieke occurren
ce van een type (i.c. een tuple) wordt bepaald door voor elk attribuut een waarde 
te kiezen uit de verzameling toegelaten waarden die hoort bij dat attribuut. Een 
dergelijke waarde van een attribuut representeert een eigenschap. Een verzame
ling van mogelijke waarden wordt 'domein' genoemd. De verzameling mogelij
ke tuples van een relatie is het Cartesisch produkt van de domeinen van alle attri
buten die bij die relatie horen. Een relatie kent geen tuples die meervoudig voor
komen. 

De eerder besproken HOOFDTYPE en SAMENHANG zijn voorbeelden van relaties. 
Deze relaties worden gebruikt voor het vastleggen van gegevens over respektie
velijk items en deel-geheel-relaties. 
De opbouw van een relatie als een Cartesisch produkt van attributen, wordt in 
RM/T-terminologie ook wel 'Cartesian aggregation' genoemd. 

Zoals in hoofdstuk 11 is gebleken, worden verschillende typen items onder
scheiden. Het zijn met name de behoefte om verbanden tussen verschillende ty
pen in een conceptueel schema te definiëren en de noodzaak vast te leggen dat 
een item tot verschillende typen kan behoren, die de beperkingen van de tradi
tionele relationele benadering aan het licht brengen. Bij de deel-geheel-relaties 
van SAMENHANG zal slechts één type worden onderscheiden. 

Generieke deel-geheel-relatie 
Dit soort deel-geheel-relaties onderscheidt zich van de deel-geheel-relaties die 
in specifieke produktstrukturen voorkomen, doordat zij de samenhang tussen 
typen items in plaats van tussen individuele items beschrijven. Daarbij gaat het 
om verbanden die in de gezichtspuntsstrukturen voorkomen en die dus op type
niveau worden vastgelegd. Deze relaties kunnen hierdoor in het conceptuele 
schema worden opgenomen. 

Generieke deel-geheel-relaties worden niet als afzonderlijke entiteiten be
schouwd. In het conceptuele schema worden zij opgenomen als constraints. In 
dit geval gaat het om beperkingen die worden gebruikt bij het vastleggen van 
specifieke produktstrukturen. Zij voorkomen dat specifieke deel-geheel-relaties 
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als tuple aan de database worden toegevoegd, die strijdig zijn met één of meer 
gezichtspuntsstrukturen. Bijv. de constraint: 

Er is geen item van het type SAMENSTELLING, dat als member-item voorkomt bij 
een owner-item van het type COMPONENT. 

Deze constraint voorkomt dat een specifieke deel-geheel-relatie als tuple aan de 
database wordt toegevoegd, waarin een samenstelling abusievelijk als een deel 
van een component wordt beschouwd. 
In RM/T kan een dergelijke constraint worden gemodelleerd door gebruik te 
maken van 'association integrity'. Association integrity is een regel die betrek
king heeft op het vormen van de eerder genoemde associative entities. Deze regel 
komt in ons geval neer op de volgende twee eisen. 

In de tuple van een associative entity kan bij het attribuut dat het specifieke 
member-item identificeert geen waarde voorkomen die naar een member-item 
verwijst dat niet bestaat of dat van een verkeerd type is. 
Bij het attribuut dat het specifieke owner-item identificeert kan geen waarde 
voorkomen die naar een owner-item verwijst dat niet bestaat of dat van een ver
keerd type is. 

Als bijv. de waarde van het attribuut dat het tuple van een member-item in een 
associative entity identificeert per vergissing verwijst naar een waarde van een 
item, dat overeenkomstig het bijbehorende type alleen als owner kan optreden, 
resulteert dit in een foutmelding. 

Aggregaatitems 
In hoofdstuk r r kwamen itemtypen voor, die groeperingen van andere items zijn 
en die zijn ontstaan door het samenvoegen van items op grond van een bepaald 
expliciet kriterium (bijv. produktfamilies, componentgroepen, planningmodu
len). 
Een dergelijk aggregaat van items wordt in ons geval onderscheiden, omdat be
slissingen die over het geheel worden genomen, tevens moeten worden verbij
zonderd naar elk van de items die een deel van het aggregaat vormen. Een alge
meen kriterium voor het onderscheiden van een aggregaat, is dat bij het wegne
men van één van de items die deel uitmaakt van het aggregaat, hooguit de waar
den van sommige eigenschappen van het aggregaatitem moeten worden aange
past, zonder dat dit item zijn identiteit verliest. Bijv. bij het wegnemen van een 
produkt uit eet _,roduktfamilie, moet alleen het aantal produkten worden aan
gepast. Echter, bij het verwijderen van een component uit een samenstelling, 
wordt de funktie van deze samenstelling aangetast en ontstaat een geheel andere 
samenstelling, of houdt het item zelfs op te bestaan als samenstelling. 
In RM/T wordt het begrip 'cover type' gebruikt voor het aanduiden van typen 
items die als aggregaat (in de hiervoor beschreven betekenis) van andere items 
worden gecreëerd. In RM/T wordt de 'cover memberschip relation' geïntro
duceerd om aan te geven dat items van verschillende typen onderdeel mogen zijn 



van een cover aggregate item van een bepaald type. Een cover aggregate item kan 
dus uit items van verschillende typen bestaan en een specifiek item kan in ver
schillende cover aggregate items voorkomen. 

Typenhiërarchie 
Het begrip 'typenhiërarchie' is nog niet eerder ter sprake gekomen, doch is met 
name van belang bij het onderbrengen van verschillende itemtypen in één con
ceptueel schema. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de samenhang die 
tussen sommige typen bestaat. Door hierop constraints te baseren, kan zowel 
een efficiënte als consistente opslag van gegevens worden verkregen. 
Items die behoren tot een zelfde type, hebben per definitie gemeenschappelijke 
eigenschappen. De verzameling items die tot een type behoort, kan worden uit
gebreid of worden ingeperkt door respektievelijk minder of meer eigenschappen 
in de definitie van het type op te nemen. 
Als een type wordt gedefinieerd door alleen een deelverzameling te beschouwen 
van de eigenschappen van een ander type, wordt een abstraktie gemaakt van de 
items die eerst werden beschouwd. In dat geval zal de verzameling items die tot 
het nieuwe meer abstrakte type behoort, groter kunnen zijn dan de verzameling 
van het oude type. Het weglaten van eigenschappen van een type wordt 'genera
liseren' genoemd. Het meer abstrakte type dat op deze manier wordt gevormd, 
is het supertype van het oorspronkelijke type. Een voorbeeld is het type PERSO

NENAUTO. Door de eigenschappen weg te laten die specifiek zijn voor het ver
voer van personen, wordt het supertype AUTO gevormd. Het type AUTO omvat 
alle items van PERSONENAUTO met daarnaast echter ook items van typen zoals 
VRACHTAUTO. 

Door het opnemen van extra eigenschappen, kan een onderscheid worden ge
maakt tussen verschillende groepen items die bij het oorspronkelijke type voor
kwamen. Het opnemen van extra eigenschappen wordt 'specialiseren' genoemd. 
De verschillende typen die nu ontstaan, zijn subtypen van het oorspronkelijke 
type. Door in het voorbeeld bij het type AUTO het soort vervoer als eigenschap 
op te nemen, kan een opdeling worden gemaakt in PERSONENAUTO en VRACHT

AUTO. Van wezenlijk belang is dat de eigenschappen die voor het oorspronkelij
ke type, i.c. het supertype, gelden, ook van toepassing zijn voor items van elk 
van de subtypen. Het omgekeerde geldt niet. 
Door generalisatie of specialisatie in een aantal stappen toe te passen, ontstaat 
een hiërarchie van typen. In deze hiërarchie worden op een bepaald niveau alle 
eigenschappen van het hogere niveau 'geërfd'. Daarnaast worden op elk niveau 
specifieke eigenschappen toegevoegd. Elk item komt voor op een bepaald ni
veau in de hiërarchie onder een bepaald type en daarnaast tevens bij alle superty
pen op verschillende niveaus waar dit type als subtype toe behoort. Het is echter 
niet zo, dat elk item op een bepaald niveau ook op het lagere niveau in dezelfde 
hiërarchie wordt onderscheiden. Het kan bijv. voorkomen dat subtypen wor
den onderscheiden op grond van een toegevoegde eigenschap die niet op alle 
items van het supertype van toepassing is. 
Een voorbeeld in de sfeer van produktstrukturen is het volgende. Zowel EIND

PRODUKT als HALFPRODUKT zijn subtypen van het type PRODUKT. Het type PRO-
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DUKT fungeert dus als supertype van de typen EINDPRODUKT en HALFPRODUKT. 

PRODUKT en PLANNINGMODULE kunnen worden gegeneraliseerd tot het type 
HOOFDTYPE. Dit type is reeds, zij het informeel, door ons gehanteerd als het 
meest generieke type. Figuur 13.3 toont de typenhiërarchie. 

HOOFD TYPE 
1 

PRODUKT 

1 

PLANNINGMODULE 

1 1 
EINDPROOUKT HALFPRODUKT 

Fig. 13.3 Voorbeeld van een typenhiërarchie 

Uit de voorgaande hoofdstukken zal duidelijk zijn, dat er ook items zijn van 
HOOFDTYPE die noch PRODUKT, noch PLANNINGMODULE zijn. Wel is het zo, dat 
elk item van PRODUKT tevens of EINDPRODUKT is, of HALFPRODUKT. In dat laat
ste geval is geen alternatief voor beide subtypen mogelijk. 
RMff biedt alle faciliteiten om een dergelijke typenhiërarchie op consistente 
wijze te modelleren. In RMff is het mogelijk dat een item tot verschillende ty
pen behoort die niet in dezelfde typenhiërarchie voorkomen. Zelfs kan een vol
ledig subtype tot verschillende supertypen behoren, die geen hiërarchisch ver
band vertonen. Bijv. het subtype HALFPRODUKT kan behoren tot zowel het su
pertype PRODUKT als het supertype SAMENSTELLING. 

In de beschrijving van Date wordt het begrip 'category' gebruikt om verschillen
de subtypen van een type te groeperen. Hierbij gaat het om een opsplitsing van 
de verzameling items die tot het supertype worden gerekend. Binnen een cate
gory geldt dat elk item van een type tot ten hoogste één subtype van het eerst 
hogere supertype behoort. De opsplitsing van de verzameling van het supertype 
hoeft dus niet volledig te zijn. Is dit wel het geval, dan is sprake van een partitie 
van de verzameling items van het supertype. 
De verzameling van een type kan op verschillende manieren worden opgesplitst. 
Elke opsplitsing hoort bij een bepaalde category. Hierdoor wordt het mogelijk 
dat een item in verschillende opsplitsingen voorkomt bij verschillende catego
ries. Op deze manier kan een item dus bij verschillende typen binnen dezelfde 
typenhiërarchie voorkomen, die echter niet onderling door generalisatie/ specia
lisatie gerelateerd zijn. Bijv. het supertype PRODUKT kan een tweetal verschillen
de opsplitsingen hebben, die horen bij de category LOGISTIEK en de category 
VERKOOP. COMPONENT en PS-PRODUKT vormen de category LOGISTIEK; COM

MERCIEEL PRODUKT en INTERN PRODUKT vormen de category VERKOOP. Een 
specifiek item van het type PRODUKT is nooit tegelijk COMPONENT èn PS-PRO

DUKT. Echter, een item van het type PS-PRODUKT kan in de category VERKOOP 

tevens COMMERCIEEL PRODUKT zijn. Figuur 13.4 geeft het voorbeeld schema
tisch weer. Geen van beide opsplitsingen is een partitie. De categories zijn tussen 
'[]' aangegeven. 
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Fig. I 3 .4 Voorbeeld van het gebruik van categories 

Het begrip 'category' wordt hier gehanteerd om binnen een typenhiërarchie de 
verschillende gezichtspunten van elkaar te onderscheiden. Een categorie omvat 
alle subtypen die voorkomen in een gezichtspuntsstruktuur. 

Er is een wezenlijk verschil tussen enerzijds een groep items die tezamen een 
cover aggregate item vormen en anderzijds de verzameling items die tot hetzelf
de type behoort. Of een specifiek item tot een type behoort, wordt bepaald door 
de eigenschappen van dit item. Deze eigenschappen moeten overeenkomen met 
toegelaten waarden van attributen die horen bij het betreffende type. Het aantal 
specifieke items dat bij een type hoort is in principe onbepaald. Men zegt ook 
wel dat een type 'intensioneel' wordt gedefinieerd. Een aggregaatitem bevat 
daarentegen een bekend aantal specifieke items, waarvoor per item expliciet is 
vastgesteld of het tot het aggregaatitem behoort. Een aggregaatitem wordt 'ex
tensioneel' gedefinieerd. 

Drie begrippen zijn tot nu toe noch niet aan de orde gekomen; 'familie', 'feature' 
en 'optie'. 
Een familie is een cover-aggregaatitem van produkten of eindprodukten. Per 
produkt wordt immers beoordeeld tot welke familie dit item behoort. Een fea
ture is eveneens een cover-aggregaat. De term 'feature' wordt gebruikt voor het 
aanduiden van specifieke groepen items van een bepaald kerntype. Features be
vatten elk een aantal keuzemogelijkheden die individueel aan de feature zijn toe
gewezen. Het veranderen, weglaten of toevoegen van mogelijkheden verandert 
niets wezenlijks aan een feature. Opties zijn de items die als keuzemogelijkhe
den deel uitmaken van een feature. Opties zijn tevens items die horen bij een 
bepaald kern type (N.B.: dit is een item-type samenhang op basis van abstraktie 
en geen item-item samenhang die door aggregatie wordt verkregen, zoals bij het 
vormen van een feature). 
De produktstruktuuur die de opbouw van een familie uit features en opties be
treft zal voor alle gezichtspunten, met uitzondering van PS-beheersing, op type
niveau in het conceptuele schema worden gemodelleerd (zie fig. 12. 1 ). De reden 
voor het uitsluiten van PS-beheersing, is dat hier slechts één produktfamilie 
werd beschouwd (zie 12.3). 
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I 3. 5. Produktstruktuurmodellering 

Na behandeling van de individuele bouwstenen, zal in deze paragraaf worden 
behandeld hoe de verschillende soorten produktstrukturen uit hoofdstuk ro in 
één conceptueel schema kunnen worden ondergebracht. 
Als uitgangspunt wordt de typenhiërarchie genomen, die kan worden gevormd 
door het integreren van de verschillende gezichtspuntsstrukturen. Zoals in de 
hoofdstukken 11 en 12 is behandeld, kunnen verschillende gezichtspunten wor
den onderscheiden. Deze gezichtspunten kunnen in twee groepen worden ver
deeld. In de eerste groep speelt alleen de opbouw van een produkt uit verschil
lende typen items een rol, zonder dat bijzondere eisen aan de produktstruktuur 
worden gesteld (zie hoofdstuk 11 ). De produktstrukturen die bij deze gezichts
punten horen, werden aangeduid als gezichtspuntsstrukturen. Samenvattend 
geeft figuur 13.5 de kombinatie van de figuren 11.1 tot en met 11.4 weer. 

,-Jr 
. funktiLJ Olanltmod. ---eindprodlukt - segment - technisc~el 

1 j 
planningmodule 

1 
c:Jenstelling 

Ct"r-=~~o-n-en_, ____ __, 

bewerklngs· 
groep 

Oalfprodukt i 
bewerking 

component 

Fig. 13.5 Kombinatie van de vier gezichtspuntsstrukturen 

De tweede groep gezichtspunten kan worden beschouwd als een verbijzonde
ring van de eerste groep. In de tweede groep spelen namelijk tevens eisen met 
betrekking tot de produktstruktuur een rol. Daarbij gaat het in het bijzonder om 
de opbouw van een familie produkten uit bepaalde typen items; de kerntypen 
(zie hoofdstuk 12 ). De gezichtspunten uit de tweede groep werden aangeduid als 
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specifieke modulaire gezichtspunten. De produktstrukturen die daarbi; horen 
zijn de familiestrukturen. 
De consequenties hiervan voor het RM/T model zijn, dat twee groepen catego
ries moeten worden onderscheiden. Eén groep categories voor de gezichtspun
ten waarbij de gezichtspuntsstrukturen voorkomen en één groep specifiek voor 
de modulaire gezichtspunten. De reden hiervoor is dat een specifiek item in 
principe in elke onderscheiden produktstruktuur kan voorkomen. Om dit mo
gelijk te maken in het stuklijstensysteem, is het nodig dat voor elk gezichtspunt 
een afzonderlijke category wordt geïntroduceerd. Achtereenvolgens wordt in
gegaan op de gezichtspuntsstruktuur, de familiestruktuur en de specifieke pro
duktstruktuur. 

13. 5 .1. Gezichtspuntsstruktuur 

Figuur I 3 .6 geeft de typenhiërarchie die wordt verkregen door kombinatie van 
alleen de gezichtspunten uit de eerste groep. Het supertype HOOFDTYPE wordt 
gepartitioneerd door de categories die op het hoogste niveau in de figuur voor
komen. De vier hoofdcategories zijn: [O] (Ontwikkeling), [P] (PS-beheersing), 
[LJ (Logistieke beheersing) en [V] (Verkoop). Bij de categories [OJ, [P] en [VJ 
komen alleen de typen weer die voor deze categories specifiek zijn ([L] heeft 
geen specifieke typen). Daarnaast komt een aantal categories voor met typen die 
niet specifiek zijn en die door twee of meer gezichtspunten worden beschouwd. 
Bijv. de category [L,V] geeft typen die alleen door Logistiek en Verkoop worden 
beschouwd. De reden waarom deze category afzonderlijk voorkomt, is dat 
items van het type PLANNINGMODULE tevens in [VJ kunnen voorkomen als 
KLANTMODULE. Als beide typen in dezelfde category zouden voorkomen, zou 
een dergelijke situatie niet zijn toegestaan, de typen op hetzelfde niveau binnen 
een category moeten immers disjunkt zijn. Voor typen zoals FAMILIE en COM
PONENT worden op het laagste niveau verschillende categories onderscheiden. 
De reden waarom dit gebeurt, is dat de extensies van deze typen niet voor alle 
gezichtspunten gelijk hoeven te zijn. Feitelijk worden bijv. bij COMPONENT drie 
subtypen onderscheiden die niet disjunkt hoeven te zijn, namelijk ONTWIKKE
LINGSCOMPONENT, PS-COMPONENT en LOGISTIEKE COMPONENT. 

Tussen typen uit verschillende categories kunnen bepaalde wetmatigheden in 
het conceptuele schema als constraints worden vastgelegd. Er kan bijv. worden 
vastgelegd dat elk item van het type EINDPRODUKT (ongeacht de category waar 
dit type voorkomt), tevens een item van het type PS-PRODUKT is. Bij het invoe
ren van een tuple bij EINDPRODUKT, zal dus tevens een tuple bij PS-PRODUKT 
moeten worden toegevoegd. Ook bij het formuleren van queries kan gebruik 
worden gemaakt van dit soort wetmatigheden. Uitgaande van PS-PRODUKT kan 
de query worden geformuleerd: geef alle items van PS-PRODUKT die tevens 
EINDPRODUKT zijn. Het resultaat van deze query zal een deelverzameling tuples 
van de totale verzameling tuples bij PS-PRODUKT zijn. Voor de query 'Geef alle 
items van PS-PRODUKT die tevens COMPONENT zijn' kan vooraf op grond van het 
concèptueel schema worden beoordeeld dat het antwoord uit een lege verzame-



ling zal bestaan, zonder dat de bestanden hiervoor geraadpleegd moeten wor
den. 

HOOFDTYPE 

(0) [P) [VJ [0,P,L,V) 

KLANTMOD. 

PRODUKT 

[OCV[rP[ ~ 
EIND- HALF- PS-
PROD. PROD. PROD. 

~ I~ ~ 1 ~ 
[0) [L) (VJ [PI [L) [VJ 

BEWERK.- BEWERKING COMPONENT-
GROEP GROEP 

SEGMENT TECHNISCHE SAMENSTELLING 
FUNKTIE 

[0,L,V) 

FAMILIE 

1 1 1 
(0] [L] (VJ 

Fig. 13 .6 Typenhiërarchie van de gezichtspuntsstrukturen 

l[OP,L[ 
COMPONENT 

1 1 1 
[0) (P] (L] 
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Een type kan bij verschillende categories voorkomen, eventueel door synonie
men aangeduid. Synoniemen worden in het conceptuele schema vastgelegd. In 
verschillende categories kunnen bij een zelfde type echter verschillende verza
melingen tuples voorkomen (de extensies zijn verschillend). Bijv. het type COM

PONENT in figuur 13.6 hoeft niet voor zowel PS-beheersing als Logistieke be
heersing dezelfde extensies te hebben. Het kan voor de Logistieke beheersing 
bijv. wenselijk zijn goedkope bevestigingsmaterialen die ontkoppeld en als 
grijpvoorraden worden beheerst, niet in de beschouwing te betrekken. 

13. 5 .2. Familiestruktuur 

Vanuit overwegingen van modulariteit speelt de tweede groep gezichtspunten 
een rol. Deze groep is verwerkt in figuur I3·7· In deze figuur wordt in eerste 
instantie in de algemene category [MODULARITEIT] een opsplitsing gemaakt van 
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HOOFDTYPE, die geen partitie is, in PRODUKTFAMILIE, FEATURE en KERNTYPE. De 
typen PRODUKTFAMILIE en KERNTYPE worden vervolgens opgesplitst in subty
pen voor de specifieke modulariteitsgezichtspunten (aangeduid overeenkomstig 
figuur r 3 .6 met [ 0 ], [P], [L] en [VJ). Deze opsplitsing vormt wel een partitie. 

HOOFDTYPE 

[MODULARITEIT] 

FEATURE KERNTYPE PRODUKT· 
FAMILIE 

1 1 1 
(Oj [Ll !VJ 

[PI (LJ l[Vl~'IO_J_~--~ 
KLANTMOD. 

PLANNINGMOD. 

BEWERK.· COMP.· 
GROEP GROEP 

Fig. 13.7 Typenhiërarchie bij modulaire gezichtspunten 

SEGMENT SAMENST. 

PS
PRODUKT 

Ofschoon PRODUKTFAMILIE voor elke category uitsluitend items van het type 
EINDPRODUKT behelst, hoeven de verschillende produktfamilies niet identiek te 
zijn. Dit komt niet tot uiting in de figuur. 

Aan de hand van de typenhiërarchie in figuur I 3.6 kan tevens worden verduide
lijkt wat een implicatie van modulaire produktstrukturen voor het informatie
systeem is. Als de verschillende modulaire strukturen immers samenvallen, zijn 
de verzamelingen tuples van de verschillende subtypen van KERNTYPE aan elkaar 
gelijk. Elk van de subtypen heeft dan betrekking op dezelfde items. In dat geval 
kan worden volstaan met het type KERNTYPE, zonder dat de verschillende ge
zichtspuntsafhankelijke subtypen hiervan worden onderscheiden (zie fig. 131). 
De verzameling attributen van KERNTYPE wordt dan gevormd door de vereni
ging van de attributen van de verschillende subtypen. In dat geval kan op extern 
niveau aan een specifieke informatiebehoefte worden voldaan door voor elke 
behoefte de specifieke subset van attributen in het extern schema te definiëren. 
Als dit niet zo is, worden de individuele subtypen van KERNTYPE geïmplemen
teerd. KERNTYPE zelf wordt dan niet geïmplementeerd, aangezien dit geen bete
kenis heeft voor een individuele gebruiker. 

IJ. 5 .J. Specifieke produktstruktuur 

Alvorens een item te definiëren moet een item worden geïdentificeerd. Het iden
tificeren van een item betekent, dat dit wordt onderscheiden van alle andere 
items. Het definiëren van items gebeurt door hieraan vanuit een gezichtspunt 



eigenschappen toe te kennen, die het item onderscheiden van andere items. De 
specifieke kombinatie van eigenschappen die aan een item wordt toegekend, 
hoeft niet noodzakelijk een individueel item uniek te identificeren. Het is vol
doende als de eigenschappen een verzameling items afbakenen, die voor het be
treffende gezichtspunt als onderling uitwisselbaar beschouwd mogen worden. 
Het eenduidig bepalen van items is niet altijd een eenvoudige en eenmalige zaak. 
Met name kunnen items die voor gezichtspunt A uitwisselbaar zijn, door ge
zichtspunt B als verschillend worden beschouwd. De meest gedetailleerde be
schouwing is bepalend voor het feit of een item als type of als occurence in de 
database voorkomt en met welke attributen en waarden het item wordt opgesla
gen. Alle beschouwingen die minder gedetailleerd zijn kunnen door het stuklijs
tensysteem worden bediend, door gebruik te maken van de typenhiërarchie, of 
door aanpassing van het externe schema. 

Elk item dat wordt geïdentificeerd komt in het stuklijstensysteem als tuple één 
keer voor bij het type HOOFDTYPE, dat het overkoepelend supertype vormt. Het 
identifikatienummer van het tuple bij HOOFDTYPE wordt tevens gebruikt voor 
het identificeren van alle andere tuples van hetzelfde item elders in de database 
en voor zover de typen waarbij dit tuple voorkomt, subtypen zijn van HOOFD
TYPE. 
Alvorens items in te voeren in het informatiesysteem, moet worden bepaald of 
zij identiek zijn aan andere items die reeds eerder in het informatiesysteem zijn 
gebracht. Als uitgangspunt geldt namelijk dat een item overal in het stuklijsten
systeem door hetzelfde nummer wordt geïdentificeerd, ongeacht de typen of de 
categories waar dit item voorkomt. Dit probleem speelt met name als twee items 
worden onderscheiden van typen die geheel verschillende verzamelingen attri
buten hebben. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt dit nader toege
licht. 
Stel gezichtspunten A en B identificeren respektievelijk een item met de eigen
schappen 'rond, gemaakt van plastic' en 'wit, lichter dan 500 gram'. Beide items 
hebben verschillende soorten eigenschappen, repektievelijk 'vorm' en 'mate
riaalsoort', 'kleur' en 'gewichtsklasse'. Toch betreffen beide definities hetzelfde 
item (i.c. een koffiebekertje). Als dit incidenteel voorkomt, kan worden volstaan 
door beide definities, bij de betreffende categories en typen in te voeren met 
dezelfde identificatienummers. 

Als meer systematisch blijkt dat twee verschillende typen uit twee verschillende 
categories een niet-lege doorsnede hebben, dan kan hiervoor een afzonderlijk 
subtype worden gedefinieerd dat beide andere typen als supertype heeft. Bijv. 
niet elk item van het type PS-PRODUKT ([P]) is tevens EINDPRODUKT ([L ]), niet 
elk item van het type EINDPRODUKT is tevens PS-PRODUKT. Het kan zijn dat men 
vanwege de communicatie tussen PS-beheersing en Logistieke beheersing, af
zonderlijk is geïnteresseerd in de items die tot beide typen behoren. In dat geval 
kan in het conceptuele schema een subtype PS-PRODUKTIEINDPRODUKTworden 
gedefinieerd, dat wordt gebruikt voor het leggen van de relaties tussen beide 
categories. De items die tot de doorsnede van de beide typen behoren, kunnen 
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dan afzonderlijk worden benaderd. Eventueel kunnen aan het nieuwe type extra 
attributen worden toegevoegd. 

Voor het benaderen van specifieke tuples, is het nodig dat het type en de catego
ry worden opgegeven. De reden hiervoor is, dat een type bij verschillende cate
gories kan voorkomen en daar verschillende extensies kan hebben. 
Voor het vastleggen van de specifieke deel-geheel-relaties zal gebruik worden 
gemaakt van het type SAMENHANG. Ofschoon eerder is aangenomen dat bij SA

MENHANG geen subtypen worden onderscheiden, wordt hier toch een opsplit
sing gemaakt van dit type op grond van de verschillende categories. Hierbij gaat 
het alleen om een opsplitsing in subtypen, zonder dat deze subtypen specifieke 
eigenschappen hebben. De reden waarom dit gebeurt, is dat een item produkt
strukturen in verschillende categories kan hebben die van elkaar afwijken. Hier
door zou bij het uitvoeren van een explosie van een item de vereniging van de 
verschillende strukturen worden verkregen. De verschillende tuples van SAMEN

HANG worden om deze reden op conceptueel niveau ondergebracht bij de be
treffende category. 

Ter afsluiting van deze paragraaf bevat figuur 13.8 schematisch het gegenerali
seerde gegevensmodel van een stuklijstensysteem. 

SUBTYPE 
[A.Zl 

[A] 

SAMENHANG 
[A] 

SAMENHANG 

[Z] 

SAMENHANG 
[Zl 

Fig. 13.8 Gegeneraliseerd gegevensmodel van een stuklijstensysteem 

In figuur r 3 .8 is een aantal typenhiërarchieën aangegeven, één per category ([ A ], 
... , [Z]). Op elk niveau in deze hiërarchie kan een aantal disjunkte subtypen 
voorkomen (aangegeven met '{ }'). De verzameling tuples van SAMENHANG 

wordt gepartitioneerd over dezelfde categories. 
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13.6. Voordelen van de nieuwe benadering 

In deze paragraaf wordt onderzocht in welke mate de problemen worden opge
lost die in 13.2 zijn geschetst, bij toepassing van de behandelde concepten. 

I. Gebrekkige semantische herkenbaarheid 
Het probleem van het niet herkennen door de gebruikers van hun ge
zichtspuntsstrukturen in het conceptuele model van het informatiesysteem, 
is bij de nieuwe benadering voor een groot deel opgelost. 
Door in de typenhiërarchie gebruik te maken van categories, kan worden 
aangegeven welke typen door de verschillende gezichtspunten worden on
derscheiden (zie figuur I 3. 6). 

2. Expliciete programmering van constraints 
Door de verregaande differentiatie op conceptueel niveau ook daadwer
kelijk onder te brengen in een conceptueel schema, kan op dit niveau een 
groot aantal constraints worden gedefinieerd die de consistentie van de gege
vensverzameling garanderen. Deze constraints hoeven nu niet langer in de 
applicatieprogrammatuur te worden ondergebracht. Hierdoor kan deze pro
grammatuur aanzienlijk worden vereenvoudigd en kan het beheer van de ge
gevens op betere wijze centraal door een Data Base Administrator worden 
geregeld. 

3. Moeilijke decomponeerbaarheid 
In het nieuwe schema is duidelijk aan te geven welke gezichtspunten be
paalde typen items beschouwen en welke relaties de typen onderling hebben. 
Dit inzicht kan worden gebruikt om op basis van decompositieprincipes uit
spraken te doen over de decomponeerbaarheid van de database. 

4. Komplexe query-afhandeling 
Queries kunnen eenvoudiger worden geformuleerd door gebruik te ma
ken van de verschillende typen. Dit betekent dat predikaten die anders in de 
query voorkomen nu overbodig zijn, omdat de gewenste typen direkt bena
derd kunnen worden door van de typenhiërarchie gebruik te maken. 

J. Inefficiënte opslagstruktuur 
Door het pad te volgen van een subtype tot aan het hoogste supertype 
(i.c. HOOFDTYPE), kunnen alle relevante eigenschappen van een item worden 
verzameld. Een gevolg hiervan is dat bij elk type kan worden volstaan met 
opslag van uitsluitend die eigenschappen die op dat niveau in de hiërarchie 
van belang zijn. De algemene eigenschappen volgen uit de supertypen in de 
hiërarchie, de specifieke eigenschappen kunnen in de tuples van de subtypen 
worden gelezen. Dit betekent dat per type kan worden gewerkt met een vaste 
recordlengte, terwijl toch bij elk attribuut voor elk tuple een reële waarde 
voorkomt. Dit voordeel wordt ook door Codd genoemd ([ 2 ]). 
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6. Tijdrovende verwerking van bestanden 
Als bij implementatie van het conceptuele model eveneens rekening 
wordt gehouden met de hierin aanwezige differentiatie, kan wellicht een 
snellere toegang worden verkregen van de bestanden. Via een type kan men 
direkt naar de bijbehorende tuples. Door het aantal verschillende typen, zal 
bij elk type een kleinere verzameling tuples horen dan bij het itembestand in 
de traditionele situatie, waardoor zoektijden gereduceerd kunnen worden. 
Voor de snelheid waarmee de gegevens kunnen worden achterhaald, zul
len de opslagstruktuur op intern niveau en de manier waarop de gegevens 
fysiek worden benaderd van belang zijn. In dit kader wordt hierop niet nader 
ingegaan. 

7. Moeilijk aanpasbare bestanden 
Door de geringere omvang van de bestanden en de hogere mate van spe
cialisatie, is het uitbreiden een minder komplex gebeuren. Items die worden 
toegevoegd, worden op het grootst mogelijk niveau van detail gedefinieerd. 
Opslag van de verschillende attributen bij de juiste typen kan automatisch 
gebeuren door gebruik te maken van de typenhiërarchie. Het uitbreiden van 
een type met extra attributen kan aanleiding geven tot het introduceren van 
extra subtypen (zoals eerder beschreven). Hierdoor wordt het aanbrengen 
van dit soort uitbreidingen wel een meer komplex gebeuren dan bij de tradi
tionele aanpak. 

Aan de gepropageerde werkwijze kleven echter ook enkele nadelen: 

1. Komplexiteit van het conceptuele schema 
Door het grote aantal typen dat wordt gebruikt en de constraints hiertus
sen, wordt het conceptuele schema aanzienlijk komplexer. Dit betekent dat 
hogere eisen worden gesteld aan het beheer van de gegevens (Data Base Ad
ministration funktie) en aan het Data Base Management System. 

2. Onvoldoende ondersteuning 
Dit nadeel hangt samen met het vorige. De huidige Data Base Manage
ment Systemen zijn gebaseerd op de traditionele modelleringstechnieken (i.c. 
hiërarchisch, netwerk of relationeel), of mengvormen daarvan. Er zijn geen 
Data Base Management Systemen verkrijgbaar die de modellen kunnen ver
werken zoals deze zijn behandeld. 

Een modulaire produktstruktuur heeft alleen invloed op het conceptuele sche
ma als deze bij alle produkten voorkomt. Naarmate meer kerntypen van ver
schillende gezichtspunten met elkaar samenvallen, zal het conceptuele schema 
vereenvoudigd kunnen worden, aangezien deze kerntypen als synoniemen be
schouwd kunnen worden. 
Het nut van modulariteit blijkt echter pas als nader wordt onderzocht wat de 
consequenties van een niet modulaire produktstruktuur zijn voor de informatie
systemen. In het volgende hoofdstuk zal een aantal frequent voorkomende pro-



blemen worden beschreven. Daarbij zal worden aangegeven tot welke aanpas
singen van de informatiesystemen deze problemen aanleiding geven. 
Er zijn twee hoofdredenen om nader in te gaan op de stuklijstensystemen zoals 
deze er in de praktijk uitzien: 

I. Produkten zijn doorgaans niet of slechts ten dele modulair en kunnen dit 
in sommige gevallen ook niet zijn. 

2. Stuklijstensystemen zoals deze in dit hoofdstuk conceptueel zijn ge
schetst, zullen o.a. bij gebrek aan de juiste ondersteuning voorlopig nog geen 
gemeengoed zijn voor de praktijk. 
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14. Stuklijstensystemen in de praktijk 

14.1. Inleiding 

Het is illustratief een aantal soorten stuklijsten op te sommen, die in de literatuur 
worden vernoemd. Niet al deze stuklijsten zijn in gelijke mate verschillend van 
de andere. Desalniettemin illustreert deze, overigens niet komplete lijst, de 
komplexiteit waar men mee te maken krijgt, als wordt besloten over te gaan tot 
een database-georiënteerd stuklijstensysteem. 
Onderstaande stuklijsten, geordend per discipline, worden min of meer gere
geld in de literatuur aangetroffen. 

Ontwikkeling 
Engineering Bill of Material; beschrijft de materiaalopbouw van het produkt 
zoals deze door Constructie is opgesteld (zie o.a. [3], [ 4] of [7 ]). 

PS-beheersing 
- Manufacturing Bill of Material; toont de materiaalopbouw van het produkt 

die is gebaseerd op specifieke produktietechnologie en op toewijzing van be
werkingen aan capaciteiten (zie o.a. [3], [4] of [7]). 

- Final Assembly Bill of Material; deze stuklijst is de Manufacturing Bill of 
Material voor het assemblagegedeelte van het produktieproces. Deze Bill of 
Material wordt niet altijd afzonderlijk onderscheiden en soms impliciet als 
deel van de Manufacturing Bill of Material beschouwd (zie [ r r ]). 

- Packaging Bill of Material; deze stuklijst geeft bij een eindprodukt weer wel
ke verpakkingsmaterialen daarbij nodig zijn (zie [ r ]). 
Field lnstallation Bill of Material; beschrijft alleen die items in relatie tot het 
eindprodukt, die pas tijdens installatie van het produkt bij de klant nodig zijn 
(zie [r]). 
Bill of Operations; beschrijft de relaties tussen de bewerkingen die moeten 
worden uitgevoerd bij het maken van het produkt ([5]). 

Logistieke beheersing 
- Percentage Bill of Material; toont de procentuele opbouw van een familie 

eindprodukten uit eindprodukten of planningmodulen ([7 ]). 
- Modular Bill of Material; beschrijft de opbouw van een planningmodule 

([7 ]). Deze stuklijsten worden door Orlicky ook wel 'pseudo' of 'super bills 
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of material' genoemd ([8]). De term 'modular bill' wordt door Orlicky ook 
gebruikt voor het geheel van Percentage en Modular Bills of Material. Door 
sommige auteurs (zie bijv. [ 11 ]), wordt binnen dit type stuklijst onderscheid 
gemaakt tussen een 'modular bill' die de opbouw van een optie beschrijft en 
een 'common bill' die het gemeenschappelijke deel van een aantal produktva
rianten geeft. 
Planning Bill of Material; generieke term voor Percentage en Modular Bills of 
Material. 
Family Bill of Material; deze stuklijst beschrijft voor een familie eindproduk
ten de opbouw van deze familie alleen in relatie tot items die vanwege hun 
relatief lange levertijd afzonderlijk behandeld moeten worden ([7 ]). 
lnverted Bill of Material; geeft van een item in implosierichting de produkten 
en hoeveelheden waar dit item in wordt verwerkt ([7 ]). 

Verkoop 
Configuration Bill of Material; deze stuklijst wordt gebruikt bij het stapsge
wijs vertalen van de vraag op de markt naar een leverbaar produkt ([ 6], [ 11 ], 

[ I 5 ]). 
Forecasting Bill of Material; deze stuklijst bevat groeperingen van eindpro
dukten of klantmodulen die zijn afgestemd op het aggregatieniveau waarop 
wordt voorspeld ([ 12 ]). 

Overigens is het van belang dat de lezer zich realiseert dat geen volledige consen
sus bestaat over de naamgeving van verschillende soorten stuklijsten. 
De mate waarin de genoemde stuklijsten van elkaar verschillen en verenigd kun
nen worden in één informatiesysteem zal sterk afhangen van de mate van modu
lariteit van het produkt. Hierna wordt een aantal praktijkproblemen beschreven 
die betrekking hebben op het integreren van verschillende soorten stuklijsten. 

14.2. Het raakvlak Ontwikkeling/PS-beheersing 

Binnen Ontwikkeling speelt het raakvlak tussen Ontwerp en Constructie. De 
segmenten die zijn uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp, zijn niet altijd ver
taalbaar naar afzonderlijke samenstellingen. De extra interfaces tussen verschil
lende delen in het produkt die dan in later stadium bekeken moeten worden, 
betekenen een toename van de komplexiteit van het ontwikkelproces. Dit heeft 
consequenties voor de organisatie van het dit proces. Afhankelijk van de mate 
waarin interfaceproblemen worden verwacht, zal een nauwere samenwerking 
tussen ontwerpers en constructeurs moeten plaatsvinden. 
Vanuit de informatiesystemen is het zinvol de ontwerpers en constructeurs te 
voorzien van classificatiesystemen. Deze systemen bevatten gegevens over be
staande componenten en ook over samenstellingen die binnen het bedrijf reeds 
eerder zijn ontwikkeld. Dit soort classificatiesystemen moet niet alleen gegevens 
bevatten over de funktionaliteit van componenten en samenstellingen, doch te
vens gegevens over fysieke eigenschappen, kosten, logistieke aspekten (zoals le
vertijd) etc. 
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De gegevens van een gekozen component of samenstelling die voor het stuk.lijs
tensysteem van belang zijn, moeten na het maken van een keuze eenvoudig over
geheveld kunnen worden naar het stuk.lijstensysteem. 

Bij het creëren van samenstellingen is het wenselijk er voor te zorgen dat elk van 
deze samenstellingen ook als afzonderlijk PS-produkt gemaakt kan worden. Dit 
betekent dat de volgorde waarin componenten worden gemonteerd overeen
komt met de indeling in niveaus van de betreffende samenstelling. In figuur 14. 1 
is een voorbeeld gegeven van een produktstruktuur waarin dit het geval is. 

1 

Sl 

1 

1 1 ~ 
Cl C2 C3 C4 Cl HP1 HP2 

~ J5 
C2 C3 

Samenstelling S 1 PS-produkt Pl 

Fig. 14.r Voorbeeld van samenstelling en PS-produkt die verenigbaar zijn 

In bovenstaande figuur is 'C' gebruikt voor het aanduiden van items van het type 
COMPONENT, 'HP' voor HALFPRODUKT, 'S' voor SAMENSTELLING en 'P' voor PS
PRODUKT. 
In de samenstelling komen de vier componentitems naast elkaar op hetzelfde 
niveau voor. Bij het produceren van deze samenstelling worden C2 en C 3 echter 
eerst samengevoegd tot het halfprodukt HPi. De component C5 wordt eerst 
voorbewerkt (bijv. afbramen van een snijvlak) en wordt vervolgens als halfpro
dukt HP2 verwerkt in produkt P 1. De component C4 is hetzelfde item als HP2. 
Dit is een voorbeeld van twee verschillende typen items, die in twee verschillen
de gezichtspuntsstrukturen voorkomen, waarvan de doorsnede van de bijbeho
rende verzamelingen items niet leeg is; er zijn items van het type COMPONENT die 
tevens items van het type HALFPRODUKT zijn, doch niet elk item van het type 
HALFPRODUKT is tevens COMPONENT. 
In bovenstaand voorbeeld valt de samenstelling S 1 samen met het PS-produkt 
P1, alleen hun struktuur is verschillend. Zoals reeds in hoofdstuk 13 is gesteld, 
zouden 'S' en 'P' als synoniemen mogen worden beschouwd als een dergelijke 
overeenkomst altijd optreedt. In dat geval kunnen SAMENSTELLING en PS-PRO
DUKT worden samengevoegd tot één type, waarvan de attributen gelijk zijn aan 
de vereniging van de attributen van beide oorspronkelijke typen. De overeen
komstige identiteit van C4 en HP2 moet blijken uit de identifikatienummers van 
hun tuples. Deze nummers moeten identiek zijn. De deel-geheel-relaties die in 
het voorbeeld voorkomen, worden alle vastgelegd en geïdentificeerd door de 
identificatienummers van owner- en member-item. Door gebruik te maken van 
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categories kan door explosie van het item, dat zowel S r als PI is, worden bepaald 
welke relaties nodig zijn. Hierdoor is het niet nodig relaties dubbel op te slaan. 
Per category wordt de juiste deelverzameling gepakt van de totale verzameling 
tuples. Zo komt de relatie tussen S1 en C4 alleen voor bij explosie van Sr/Pr in 
category [O], de relatie Pr-HP2 wordt alleen genomen bij explosie van S1/P1 in 
category [P]. 
In de traditionele stuklijstsystemen worden beide strukturen gekombineerd 
door het coderen van items ([7 ]), of door in de relatie tussen twee items aan te 
geven dat het member-item wordt overgeslagen ([4]). In het eerste geval krijgt 
een item een code die de groep gebruikers identificeert die in dit item zijn geïnte
resseerd. De bezwaren tegen deze werkwijze zijn in 13.2 aan de orde gekomen. 
Door het gebruik van dit soort classificerende coderingen worden typen geïn
troduceerd buiten het conceptuele schema om. Van het tweede geval kan ge
bruik worden gemaakt als strukturen alleen van elkaar verschillen doordat in één 
van de strukturen extra niveaus voorkomen die de struktuur niet echt verstoren. 
Het onderstaande voorbeeld licht dit toe (zie figuur 14.2). 

S1 P1 

~ ~ 
~ ~ ~ T 
~ a a a ~ a a ~ 

Samenstelling S1 PS·produkt P1 

Fig. 14.2 Voorbeelden van twee produktstrukturen die niet kunnen worden gekombi
neerd door codering van relaties 

Het wezenlijke verschil tussen beide strukturen wordt veroorzaakt door het 
item C3 dat in beide strukturen op vergelijkbare niveaus verschillende plaatsen 
inneemt. Beide strukturen kunnen in de traditionele benadering door codering 
van de relaties nu niet tot één struktuur worden gekombineerd, zonder dat in
formatie verloren gaat. In RM/T is de oplossing triviaal, aangezien daar relaties 
per category worden onderscheiden. 
In traditionele stuklijstsystemen, waar aanzienlijke verschillen voorkomen tus
sen de stuklijsten die door Constructie en PS-beheersing worden gebruikt, 
wordt dit probleem soms opgelost door hiervoor volledig separate stuklijsten
systemen te gebruiken (zie ook [ 4 ]). Het zal duidelijk zijn dat deze werkwijze de 
bron van een groot aantal problemen kan vormen. 
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14.3. Koppeling Manufacturing BOM en Bill of Operations 

De koppeling tussen Manufacturing Bill of Material (ook wel 'produktiestuk
lijst' genoemd) en de Bill of Operations (ook wel 'bewerkingslijst' genoemd) is 
van belang voor PS-beheersing. De koppeling is met name van belang voor het 
sturen van de materiaaltoevoer binnen de PS op het juiste moment en naar de 
juiste plaats. Moment en plaats worden bepaald door detailplanning, voortgang 
van de produktie en door de routinggegevens. 

Ofschoon stuklijsten en bewerkingslijsten qua gegevensmodellen soortgelijke 
strukturen hebben, bestaan bij nadere beschouwing hiertussen wezenlijke ver
schillen. 
Voor beide typen lijsten wordt doorgaans gebruik gemaakt van twee soorten 
bestanden; een itembestand en een relatiebestand. Het itembestand wordt bij 
stuklijsten gebruikt voor het vastleggen van materiaalitems en bij bewerkings
lijsten voor bewerkingen met hun gegevens. Bij stuklijsten geeft het relatiebe
stand de deel-geheel-relaties tussen paren items. Bij bewerkingslijsten worden 
hier paarsgewijs de relaties tussen bewerkingen vastgelegd die op elkaar volgen. 
Elke bewerking kan worden voorafgegaan door een aantal verschillende bewer
kingen die elk klaar moeten zijn voordat met de betreffende opvolgende bewer
king wordt gestart. Daarnaast kan elke bewerking worden opgevolgd door een 
aantal verschillende bewerkingen, die parallel worden uitgevoerd, nadat de be
treffende bewerking is af gerond. Bij bewerkingen bestaan tussen item- en rela
tiebestand eveneens twee relaties; een relatie die aangeeft welke bewerkingen 
vooraf gaan aan een bewerking en een relatie die aangeeft welke bewerkingen na 
een bewerking volgen. 
De manier waarop de bewerkingsstruktuur wordt vastgelegd, is niet altijd even 
komplex zoals hiervoor is beschreven. Met een eenvoudigere vorm kan worden 
volstaan als binnen een PS geen parallelliteit van bewerkingen optreedt en elke 
bewerking hooguit één voorganger en hooguit één opvolger heeft. Als aanname 
wordt hierna gehanteerd, dat dit het geval is voor de categorie produktiesituaties 
waarvan hier sprake is. In dat geval kan wat de bewerkingsstruktuur betreft, 
worden volstaan met een lijst bewerkingen per PS-produkt. Deze bewerkingen 
moeten in volgorde worden uitgevoerd. Bij elke bewerking wordt de volgorde 
aan de hand van een nummer vastgelegd (zie [7] of [5]). 
Een wezenlijk verschil tussen de relaties bij stuklijsten en bewerkingslijsten 
schuilt in de constraints die hierop van toepassing zijn. Bij materiaalitems wordt 
doorgaans de constraint ingebouwd, dat geen item een deel van zichzelf kan 
zijn. 1 

Door deze beperking wordt gegarandeerd dat een explosie van een item niet on
eindig lang duurt. Bij bewerkingen geldt deze eis echter niet. Het kan voorko
men dat een bewerking op verschillende plaatsen in de produktstruktuur wordt 
doorlopen. De implicatie hiervan is, dat dit soort bewerkingsstrukturen niet ge
bruikt kan worden voor explosie- en implosie-berekeningen. 

r. Als de produktstruktuur mathematisch gezien als een gerichte graaf wordt geïnterpreteerd, 
betekent deze constraint dat de graaf cycle-vrij is. 
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Een ander wezenlijk verschil tussen de relaties in stuklijsten en bewerkingslijs
ten wordt gevormd door hun verzamelingen attributen. Bij stuklijsten is de hoe
veelheid een eigenschap van een relatie tussen twee items. Bij bewerkingen komt 
dit attribuut niet voor. Wel kunnen hier attributen voorkomen die betrekking 
hebben op de tijdsduur tussen bewerkingen. Bijv. tussen het einde van bewer
king A en het begin van bewerking B moet tenminste 1 dag zijn verstreken. 

Een andere mogelijkheid voor integratie van stuklijsten en bewerkingslijsten is 
gebaseerd op de stuklijst waaraan de verschillende bewerkingen worden gerela
teerd. Er wordt dan geen afzonderlijke bewerkingsstruktuur vastgelegd. Twee 
mogelijkheden treden hierbij op. 
In produktiesituaties die een volledig assemblagekarakter hebben, kan worden 
volstaan met het toevoegen van een bewerkingsnummer aan elke deel-geheel
relatie tussen twee materiaalitems. Voor elk toegevoegd materiaalitem is name
lijk een montagebewerking nodig. 
Mather ([7]) beschrijft een andere mogelijkheid, die tevens toepasbaar is als er 
bewerkingen zijn die geen assemblagekarakter hebben. In dat geval zijn er ver
schillende bewerkingen die in volgorde op een item worden uitgevoerd, zonder 
dat de materiaalstruktuur hiervan verandert. Het is in dat geval wel nodig om het 
uitgangsitem en het item dat resulteert na uitvoering van de bewerkingen, van 
elkaar te onderscheiden. In deze oplossing wordt alleen met de materiaalstruk
tuur gewerkt en wordt na elke bewerking een ander materiaalitem gedefinieerd. 
Niet alleen het uitgangs- en het einditem worden nu geïdentificeerd, maar tevens 
een aantal items op tussenliggende niveaus. Door deze items te voorzien van 
specifieke codes, kunnen zij worden onderscheiden van de overige. Deze oplos
sing is in feite een toepassing v..an het principe van de overgesprongen niveaus dat 
ook in de voorgaande paragraaf aan de orde kwam bij het kombineren van stuk
lijsten van samenstellingen en PS-produkten. De beperkingen die daar ter sprake 
kwamen, zijn hier niet van toepassing als is voldaan aan de eis dat alle materialen 
worden gemonteerd in een volgorde die identiek is aan de volgorde waarin zij 
nodig zijn voor het uitvoeren van bewerkingen. 
Mather ([7 ]) voert als bezwaar tegen deze manier van werken aan, dat het intro
duceren van extra materiaalitems in de gegevensstruktuur leidt tot veel niveaus 
die ten opzichte van de andere niveaus nauwelijks worden gebruikt. Ons inziens 
is een belangrijker bezwaar, dat hierdoor de inzichtelijkheid van het stuklijsten
systeem wordt bemoeilijkt. Hierdoor neemt de kans op fouten toe en wordt het 
systeem moeilijker aanpasbaar. 

Als besloten wordt tot een afzonderlijke implementatie van materiaal- en be
werkingsstruktuur, kan hiertussen een relatie worden aangebracht zoals Mather 
beschrijft ([7 ]). In dat geval kan vanuit de relaties tussen de materiaalitems wor
den verwezen naar de betreffende bewerkingen. Deze relatie wordt dan gebruikt 
voor het genereren van picklijsten waarop de verwerkingsplaats staat aangege
ven. Deze is via de betreffende bewerking te achterhalen. Voor alle overige gege
vens ter ondersteuning van het proces binnen een PS, wordt gebruik gemaakt 
van de afzonderlijke strukturen. 
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Modulariteit van de PS-struktuur heeft voor de manier waarop gegevens over 
deze struktuur worden vastgelegd betrekkelijk weinig betekenis. Zoals hiervoor 
is behandeld worden mogelijkheden tot koppeling, of zelfs integratie, van stuk
lijsten en bewerkingslijsten voornamelijk bepaald door eigenschappen van de 
PS. Wat wel door de modulariteit wordt bepaald, is de efficiency waarmee be
werkingslijsten en stuklijsten gecreëerd en bijgehouden kunnen worden. Naar
mate een grotere standaardisatie qua bewerkingen en bewerkingsvolgorden op
treedt, wordt het eenvoudiger voor nieuwe produkten de bijbehorende gege
vens over de struktuur te verzamelen en vast te leggen. 

14+ Het raakvlak Logistieke beheersing/Verkoop 

De interface tussen Logistieke beheersing en Verkoop heeft in eerste instantie 
betrekking op het vertalen van voorspellingen van de vraag op de markt naar 
benodigde capaciteit en materialen. Daarbij worden voorspellingen gemaakt 
voor families eindprodukten of direkt voor klantmodulen, die vervolgens wor
den gebruikt bij het plannen van produktieseries van eindprodukten of plan
ningmodulen. Deze series worden in het hoof dproduktieplan vastgelegd. 
Tot nu toe is de aanname gehanteerd, dat families zoals deze door Logistiek en 
Verkoop worden gehanteerd met elkaar samenvallen (zie 1r.4 en 1r.5). In de 
praktijk zal dit niet altijd waar zijn en wordt door Logistiek en Verkoop elk een 
aantal families onderscheiden die hierarchisch geordend zijn. In het meest kom
plexe geval vallen de families van de verschillende disciplines geen van alle samen 
(zie [12]). Door Verkoop worden produktfamilies doorgaans onderscheiden op 
basis van de identificeerbaarheid van bepaalde vraagcomponenten in de markt. 
Families op verschillende aggregatieniveaus worden gebruikt voor het opstellen 
van voorspellingen van de vraag naar deze families. Deze vraag wordt vaak her
leid tot de vraag naar verschillende klantmodulen, die dan op een vergelijkbaar 
niveau van aggregatie zijn geformuleerd. De belangrijkste reden voor aggregatie 
is in dit geval het maken van betrouwbare voorspellingen bij een horizon die 
langer kan zijn naarmate het aggregatieniveau hoger ligt. De voorspelde vraag 
wordt op voorbereidingsniveau en op logistiek niveau gebruikt bij het nemen 
van beslissingen die een horizon hebben die gelijk is aan de horizon waarmee een 
voorspelling is opgesteld. Produktfamilies kunnen vanuit overwegingen van 
produktiebeheersing worden gevormd uit produkten die dezelfde kritieke ma
terialen bevatten ([7 ]), of uit produkten die dezelfde groepen capaciteiten ge
bruiken ([ I 1 ]). Het eerste kriterium voor het vormen van families kan voor het 
opstellen van een hoofdproduktieplan nader worden geconcretiseerd. In dat ge
val worden produktfamilies onderscheiden op grond van de commonality van 
PS-produkten die in de eindprodukten voorkomen, zoals in I .?. 3 .4 is behandeld. 
Hierna zal alleen de relatie tussen de commerciële en logistieke families eindpro
dukten van het laagste niveau nader worden bekeken. 
Als planning- en klantmodulen samenvallen, is er geen reden waarom Verkoop 
en Logistiek verschillende families zouden hanteren. Als de beide itemtypen niet 
samenvallen en als Verkoop en Logistiek wel verschillende families hanteren, zal 
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een vertaalslag moèten worden gemaakt van de opgestelde voorspellingen naar 
gegevens die bruikbaar zijn voor het opstellen van het hoofdproduktieplan. 
Meer concreet betekent dit het vertalen van deze voorspellingen naar vraagver
wachtingen per planningmodule of per eindprodukt, afhankelijk van het type 
item waar het hoof dproduktieplan in moet worden geformuleerd. 

Het voorbeeld in figuur 14.3 geeft eerst een eenvoudig voorbeeld van een verta
ling van commerciële families naar gegevens die voor Logistiek bruikbaar zijn. 
In dit voorbeeld worden door Verkoop binnen het assortiment Kleuren TV's 
(KTV's) twee families onderscheiden; KTV's met teletekst en KTV's zonder te
letekst. Logistiek onderscheidt geen afzonderlijke families binnen het assorti
ment, doch maakt in plaats daarvan een opdeling van KTV's in de planningmo
dulen Teletekst en Gemeenschappelijk deel. 

COMMERCIËLE FAMILIES PLANNINGMODULEN 

'""""'Vh"'""''~ ~,." ... 
Kleuren TV/ zonder teletekst KTV Gemeenschappelijk 

deel 

Fig. 14.3 Voorbeeld van vertaling van verkoopgegevens 

Door Verkoop wordt per familie KTV's een voorspelling van de vraag opge
steld. Op logistiek niveau worden deze voorspellingen in het voorbeeld samen
gevoegd tot één voorspelling voor de totale familie KTV's. Deze voorspelling is 
in het voorbeeld toereikend voor het bepalen van de capaciteitsbehoefte in het 
assemblagetrajekt. Voor het opstellen van het hoofdproduktieplan is het echter 
nodig dat op basis van commonality een opdeling wordt gemaakt van deze fami
lie. Hierbij kunnen de oorspronkelijke twee voorspellingen worden ópgesplitst, 
waarna de gegevens per planningmodulen worden opgeteld, of kan de voorspel
ling voor KTV's als geheel worden verdeeld over de planningmodulen aan de 
hand van historische vraaggegevens. De verschillende vraagcomponenten kun
nen bij elkaar worden opgeteld of worden opgesplitst, de variantie in de afgelei
de vraag zal echter afzonderlijk moeten worden bepaald. Deze variantie is van 
belang bij het bepalen van de flexibiliteit die in het hoofdproduktieplan wordt 
vastgelegd. Flexibiliteit wordt verkregen in de vorm van aggregaatvoorraden (op 
het niveau van KTV's) en in de vorm van voorraden voor elk van de planning
modulen (zie ook [ 14]). De aggregaatvoorraden leveren volumeflexibiliteit, de 
voorraden van de planningmodulen leveren flexibiliteit met betrekking tot de 
vraag naar individuele eindprodukten (ook wel 'mix-flexibiliteit' genoemd). 
Voor het vertalen van de aggregaatvraag naar planningmodulen, kan gebruik 
worden gemaakt van Percentage Bills of Material. Deze stuklijsten bevatten de 
percentages die elk de relatieve vraag naar een planningmodule binnen een fami
lie geven. Door de vraag naar de familie te vermenigvuldigen met het betreffende 
percentage, kan de vraag naar een planningmodule worden geschat. 
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Het is realistisch te veronderstellen dat een vertaling zoals hierboven beschre
ven, in de praktijk slechts in weinig situaties kan worden gemaakt. Figuur 14.4 
toont een komplexer en meer realistisch voorbeeld. 

COMMERCIËLE FAMILIES LOGISTIEKE FAMILIES 

KTV/teletekst ~ teletekst 
KTV/zonder teletekst KTV----l---12 kanalen tuner 
KTV/12 kanalen 16 kanalen tuner 
KTV/16 kanalen gemeenschappelijk deel 

Fig. 14.4 Komplex voorbeeld van relaties tussen families 

De families zoals deze door Verkoop worden onderscheiden, zijn in de linker 
helft van de figuur weergegeven. Dit voorbeeld is komplexer dan het voorgaan
de, omdat nu de commerciële families niet onderling disjunkt zijn. Een KTV met 
teletekst, kan namelijk zowel geschikt zijn voor ontvangst van 12 als 16 kanalen. 
In dit geval is het niet langer mogelijk de verschillende vraagcomponenten bij 
elkaar op te tellen voor het bepalen van de aggregaatvraag naar KTV's. In plaats 
daarvan kan gebruik worden gemaakt van een Percentage Bill of Material, waar
uit gegevens kunnen worden afgeleid over de opbouw van de vraag, bijv. hoeveel 
procent van de KTV's met teletekst tevens geschikt is voor ontvangst van 12 

kanalen. Door de verschillende commerciële families met deze percentages te 
vermenigvuldigen en de vraagcomponenten nu bij elkaar op te tellen, ontstaat 
een schatting van de aggregaatvraag. 
Een variant van de vorige situatie treedt op als door Logistiek niet slechts één 
familie wordt onderscheiden, doch een aantal families die elk uit planningmodu
len bestaan. Als tevens de commerciële families en logistieke families niet samen
vallen, neemt de Percentage Bill de vorm van een matrix aan. Elk matrixelement 
(i,j) geeft een percentage dat wordt gebruikt voor het omrekenen van de vraag 
van de commerciële familie i naar de logistieke familie j. De totale vraag naar 
familie j wordt verkregen door de verschillende componenten te sommeren voor 
alle i. Het zal duidelijk zijn dat vooral het berekenen van de flexibiliteiten voor 
de verschillende logistieke families een komplexe aangelegenheid kan worden. 
Een geheel ander probleem, dat bij dit soort vertaalslagen optreedt, is dat de 
communicatie tussen Verkoop en Logistieke beheersing moeilijk verloopt. De 
beide betrokken groepen praten over verschillende typen items, de commerciële 
en logistieke families, waartussen de relaties moeilijk te overzien zijn. Het pro
ces dat zich afspeelt tussen Verkoop en Logistiek bij het opstellen van het hoofd
produktieplan, kan hierdoor ernstig worden bemoeilijkt. 

Bovengeschetste vertaalslagen tussen families worden, voor zover bekend, niet 
in de stuklijstliteratuur behandeld. Doorgaans wordt daar zowel voor Verkoop 
als Logistiek één familie onderscheiden, die aan de hand van een normale Per
centage Bill wordt opgesplitst in planningmodulen (zie bijv. [8] en [II]). 

Het tweede raakvlak tussen de disciplines Verkoop en Logistiek treedt op bij het 
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afhandelen van klantorders. Hierbij gaat het specifiek om eindprodukten uit de 
categorie systemen. 
Voor het bepalen van de gewenste eindproduktvariant, is het nodig dat de klant 
in een aantal stappen beslissingen neemt over de verschillende klantmodulen van 
het produkt, die door hem worden gewenst. Dit getrapte beslissingsproces werd 
reeds eerder aangeduid als 'configureren'. Per feature wordt één optie, i.c. een 
kfantmodule, gekozen. Bij volledige modulariteit kunnen alle keuzen onderling 
onafhankelijk en daardoor in willekeurige volgorde worden genomen. De enige 
eisen zijn, dat bestaande opties worden gekozen en dat de gekozen opties het 
eindprodukt eenduidig bepalen. 
In de praktijk is dit slechts zeer zelden het geval en kan van twee features niet 
elke willekeurige kombinatie van opties voorkomen. De alternatieve opties 
waaruit bij een feature kan worden gekozen, zijn dan afhankelijk van de opties 
die bij andere features worden gekozen. Er moeten dan of gegevens worden 
vastgelegd over niet toegestane kombinaties, of over kombinaties die juist wel 
zijn toegestaan. Na elke keuze bij een feature dient een controle te worden uitge
oefend of de op dat moment gekozen kombinatie van opties toelaatbaar is. Als 
dit niet het geval is, zal een andere optie bij de betreffende feature moeten wor
den gekozen of dient een feature waarvoor eerder een keuze is gemaakt te wor
den herzien. Om deze reden is het van belang dat de keuzebeslissingen in volg
orde worden gemaakt, waarbij niet in een vroeg stadium de keuzevrijheid al 
sterk wordt beperkt. 
Bij een zeer lage modulariteit, kan de keuze voor een bepaalde optie al sterk of 
zelfs volledig bepalend zijn voor de keuzen van opties bij één of meer andere 
features. In dat geval kunnen kombinaties van opties die door één keuze worden 
bepaald, in de Configuration Bill worden ondergebracht bij één feature. Figuur 
14.5 toont dit schematisch. 

feature 1 feature 0 

1 1 1 1 1 2 2 

1 1 1 

opties: 1,3 

feature feature feature 1,4 

Il Il Il 2,5 

r1l n 2,6 

2,7 

opties: 3 4 5 6 1 

Fig. 14.5 Samentrekking van features 

In figuur 14. 5 zijn de features 1 en II samengetrokken tot feature o. De opties van 
de nieuwe feature worden gevormd door de toegestane paren opties van de oude 
twee features. De figuur suggereert verder dat bij het volledig ontbreken van 
modulariteit, het volledige eindprodukt in één stap moet worden gekozen. Het 
is dan niet zinvol het keuzeproces stap voor stap uit te voeren. Hierdoor zal het 
voor verkoper en klant moeilijker worden het juiste produkt te bepalen. 
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Nadat het produkt in termen van klantmodulen is bepaald, dient een vertaalslag 
gemaakt te worden naar de Produktiestuklijst van het produkt. Bij een commer
ciële en een logistieke produktstruktuur die op elkaar aansluiten, kan elke klant
module één-op-één vertaald worden naar een PS-produkt of een planningmo
dule. Als de opties van de verschillende features volgens een vaste volgorde wor
den geassembleerd door dezelfde assemblagebewerkingen, ongeacht de specifie
ke opties die worden gekozen, kan voor alle produkten uit de familie worden 
volstaan met dezelfde routing (zie [ r 1 ]). In dat geval kan een gekozen verzame
ling klantmodulen direkt worden vertaald naar PS-produkten en ligt tevens de 
Final Assembly Bill vast die binnen de eindassemblage PS's nodig is, er hoeven 
dan geen afzonderlijke FinalAssembly Bills te worden opgeslagen voor elk van 
de eindproduktvarianten. Een Final Assembly Bill kan worden gegenereerd na 
keuze van de benodigde klantmodulen (zie [ I 3] en [9]) voor beschrijvingen van 
dit soort systemen in de praktijk en [ 1 5 J voor een meer theoretische verhande
ling). 
Het zal duidelijk zijn dat een vertaalslag van gekozen klantmodulen naar een 
Produktiestuklijst zoals hierboven is beschreven, vrij stringente eisen stelt aan 
de modulariteit van de betrokken strukturen. Het zal bijv. vaak voorkomen dat 
klantmodulen niet één-op-één samenvallen met PS-produkten. Een gekozen 
PS-produkt kan bijv. tevens de realisatie vomen van een (deel van een) klantmo
dule die niet is gekozen. In dat geval wordt een produkt aan de klant geleverd dat 
meer funkties kan uitvoeren dan waar de klant om heeft gevraagd. 
Een ander probleem treedt op, als de opties van een feature niet alle dezelfde 
plaats in de bewerkingsstruktuur hebben en op verschillende plaatsen worden 
gemonteerd. In dat geval is de routing tevens afhankelijk van de keuze van een 
optie. Het vormen van de Final Assembly Bill is dan een meer gekompliceerd 
gebeuren en zal per eindproduktvariant moeten gebeuren. De consequentie 
voor het opstellen van het hoofdproduktieplan, is dat de verschillende eindpro
duktvarianten vanuit overwegingen van capaciteitsbeslag, niet als onderling uit
wisselbaar beschouwd kunnen worden. 

14.5. Het raakvlak Produktie/Logistieke beheersing 

Als de produkten elk volledig en uitsluitend door één PS worden voortgebracht, 
worden hierdoor de coördinatie van de materiaalstromen tussen de PS's en de 
capaciteitsplanning aanzienlijk vereenvoudigd. Voor de stuklijsten impliceert 
dit, dat een strikt onderscheid gemaakt kan worden tussen stuklijsten die binnen 
een EPS worden gebruikt en stuklijsten die de produktstruktuur van het eind
produkt beschrijven in termen van PS-produkten en componenten. Figuur 14.6 
geeft de stuklijst van een eindprodukt, waarin de delen die alleen voor een PS van 
belang zijn, zijn voorzien van een kader en het nummer van de betreffende PS 
(i.c. I, II of III). 

Voor de integratie van beide strukturen kan in sommige standaardprogramma
tuur gebruik worden gemaakt van zogenaamde 'phantoms'. Phantoms zijn 
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Fig. 14.6 Integratie van Logistieke en PS-strukturen 

items die wel als geheel een fysiek bestaan hebben, doch waarvan geen voorraad 
dient te worden aangehouden. Phantoms zijn conceptueel iets geheel anders dan 
pseudo's, ofschoon beide begrippen door sommige auteurs als synoniemen 
worden behandeld (o.a. in [3]). Door items die alleen binnen PS's worden on
derscheiden te classificeren als phantoms, worden zij door een MRP-algoritme 
overgeslagen bij het uitvoeren van de nettobehoefteberekening. Er wordt door 
het algoritme alleen gecontroleerd of er mogelijk enige voorraad ligt. Als dit het 
geval is, wordt deze direkt opgebruikt en wordt geen nieuwe produktie-order 
gegenereerd. Bij deze werkwijze zouden in figuur 14.6 de items 6, 9, 10, 12 en 13 

als phantoms worden gecodeerd. 
Het gebruik van phantoms voor het integreren van Logistieke en PS-strukturen 
is feitelijk een toepassing van het principe van de overgeslagen niveaus, dat in 
14.2 aan de orde kwam. 
In produktiesituacies waar verschillende PS's te onderkennen zijn en waarvan de 
verschillende produkten samenvallen met de indeling in PS's, kan worden over
wogen stuklijstsystemen te verdelen in een centraal gedeelte voor het logistieke 
niveau en een aantal delen voor de verschillende PS's. Vooral met betli'ekking tot 
de implementatie moet op dit gebied nader onderzoek plaatsvinden in het licht 
van een groeiende theorie op het gebied van gedistribueerde databases en ont
wikkelingen op het gebied van hardware (i.c. personal computers). 

Een probleem waar tot nu toe geen aandacht aan is besteed, wordt veroorzaakt 
door de spreiding in levertijd van componenten. Voor het opstellen van een 
hoofdproduktieplan wordt volgens de theorie een horizon genomen die gelijk is 
aan de doorlooptijd van de produkcie plus het maximale verschil tussen levertijd 
van een component en de tijdsduur die verstrijkt tussen het moment waarop de 
component nodig is en de aanvang van de produktie. Schematisch geeft figuur 
14.7 dit weer. 
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Fig. 14.7 Opbouw van de horizon van het hoofdproduktieplan 
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Uit figuur 14.7 kan worden afgelezen dat het meest ongelukkige geval optreedt 
als de componenten met de langste levertijd ook direkt bij aanvang van de pro
duktie nodig zijn. Deze situatie is ongelukkig omdat dan de horizon van het 
hoofdproduktieplan relatief lang is men hierdoor in het algemeen met grotere 
onzekerheid wordt geconfronteerd. Men kan aan dit bezwaar tegemoet komen, 
door de items met extreem lange levertijden een afzonderlijke behandeling te 
geven. Hierdoor kan een kortere horizon voor het eigenlijke hoofdproduktie
plan worden gehanteerd. Mather ([7]) behandelt hiervoor de techniek van het 
vormen van 'Family Bills of Material'. Hij gaat daarbij uit van de veronderstel
ling dat het gaat om het bestellen van ruw materiaal met een hoge commonality 
en een lange levertijd. Naar onze mening zal deze aanname slechts in weinig 
produktiesituaties geldig zijn. Doorgaans zijn het juist materialen en compo
nenten met een lage commonality die een lange levertijd hebben (bijv. speciale 
staallegeringen, gietstukken, multi-layer printpanelen). De essentie van het af
zonderlijk behandelen van dit soort items, is dat men het verhoogde voorraadri
sico ten gevolge van de lange horizon, niet voor de andere items wil laten gelden. 
De wezenlijke aanname hierbij, is dat men binnen de gewonnen tijdsduur meer. 
betrouwbare gegevens over de markvraag ter beschikking krijgt. Op basis van 
deze gegevens wordt dan het eigenlijke hoofdproduktieplan opgesteld. Overi
gens wordt aan dit probleem in de ons bekende standaard MRP-literatuur nau
welijks aandacht besteed. 
Feitelijk gaat het in de boven beschreven situatie om het vormen van planning
modulen, die op het voorbereidingsniveau worden gehanteerd bij het bestellen 
van materialen met lange levertijden. Evenals bij het vormen van planningmodu
len vanuit commonality- overwegingen, speelt hier het probleem dat sprake kan 
zijn van een continuum. Alleen als slechts enkele items een levertijd hebben die 
duidelijk langer is dan die van de overige items, is het vormen van planningmo
dulen een eenvoudige aangelegenheid. 
Ideaaltypisch is de spreiding in de bestelmomenten dermate gering, dat hiervoor 
geen afzonderlijke planningmodulen gehanteerd hoeven te worden. Dit kan me
de worden bewerkstelligd, door het produkt zo te construeren dat de items met 
lange levertijden en lage commonality zo laat mogelijk na aanvang van het pro
dukieproces nodig zijn. In dat geval wordt er naar gestreefd deze items zo veel 
mogelijk te verwerken in de laatste PS van de PS-configuratie. 
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14.6. Overige problemen 

In de voorgaande paragrafen is een aantal problemen behandeld, die op de raak
vlakken liggen tussen verschillende PSB'en in stuklijstvorm. Bij de behandeling 
van stuklijstsystemen in de praktijk is het echter onvermijdelijk een tweetal alge
mene problemen te behandelen die niet samenhangen met de stuklijsten van spe
cifieke gezichtspunten. 
Het eerste van deze problemen treedt op bij produktiesituaties met zeer grote 
produktassortimenten en heeft betrekking op de omvang van de stuklijstbestan
den die hieruit voortvloeit. 
Het tweede probleem wordt veroorzaakt door veranderingen die in bestaande 
produkten worden aangebracht en die consequenties hebben voor de PSB'en 
van deze produkten, de zogenaamde 'engineering changes'. 

q.6.1. Het omvangprobleem 

Dit probleem speelt met name bij systemen, waar een aantal systeemcomponen
ten op een groot aantal verschillende manieren met elkaar kan worden gekombi
neerd. In 14. 5 is dit probleem bij het configureren van systemen impliciet aan de 
orde gekomen. Ook bij standaardprodukten zoals fietsen of schoenen kan dit 
probleem de prestaties en de onderhoudbaarheid van stuklijstsystemen dras
tisch beïnvloeden (zie [16]). 
Bij dit probleem moet een onderscheid gemaakt worden tussen problemen die 
betrekking hebben op het creëren van nieuwe stuklijsten en problemen die wor
den veroorzaakt door de omvang van stuklijstbestanden, waarin de gecreëerde 
stuklijsten worden geregistreerd. 
Een oplossingsmethode die in de literatuur vaak wordt genoemd en daarbij tege
lijk wordt ontraden, is het werken met 'add-and-delete bills' (zie o.a. [2] en 
[7]). Bij.deze werkwijze wordt een aantal stuklijsten vastgelegd die als referen
tiestuklijst dienen. Als een nieuwe variant wordt ontwikkeld, worden alleen de 
verschillende in de nieuwe struktuur ten opzichte van één van de referentielijs
ten vastgelegd. Ofschoon deze werkwijze bij het creëren van stuklijsten eenvou
dig is, wordt het beheer van de stuklijsten hierdoor bemoeilijkt. 
Een andere werkwijze die in de praktijk veel wordt toegepast, is het kopiëren 
van de volledige referentiestuklijsten voor elk nieuw produkt. De kopie wordt 
dan aangepast voor het betreffende produkt en afzonderlijk opgeslagen. Het zal 
duidelijk zijn dat deze werkwijze wel efficiënt werkt voor het creëren van nieu
we stuklijsten, doch geen oplossing biedt voor het opslagprobleem. 

Bovenstaande oplossingen gaan uit van een informatiesysteem waarin alleen ge
gevens over specifieke produktstrukturen zijn vastgelegd. Geheel andere oplos
singen ontstaan als niet de specifieke produktstruktuur, maar de familiestruk
tuur als uitgangspunt wordt genomen. 
Een voorbeeld hiervan wordt behandeld door Wedekind en Müller ([15]). De 
door hen voorgestelde toevoeging maakt het mogelijk dat binnen een samenstel
ling alternatieve delen naast elkaar in de stuklijst voorkomen. Voor het bepalen 
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van een specifieke samenstelling is het nodig een keuze te maken uit deze delen 
die als gelijkwaardige alternatieven worden beschouwd. In de hier gebruikte ter
minologie fungeren deze alternatieve delen als opties. De totale verzameling op
ties van een samenstelling is een feature. In plaats van stuklijsten te implemente
ren voor elk van de verschillende eindprodukten, wordt per produktfamilie één 
stuklijst geïmplementeerd die de familiestruktuur representeert. Door deze 
werkwijze wordt een besparing verkregen op de benodigde opslagruimte van de 
stuklijsten. Ook hier geldt dat het gewenste effekt alleen wordt verkregen bij 
produkten met een hoge modulariteit. Bij veel uitgesloten kombinaties tussen 
opties, is het nodig extra beslissingspunten in de struktuur vast te leggen. Hier
door wordt deze komplex en sluit niet langer aan bij de modellen die de gebrui
kers hanteren. 

Onderzoek dat door ons is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat een opzet van het 
stuklijstensysteem zoals hierboven beschreven in de praktijk problematisch kan 
zijn. In de betreffende praktijksituatie hebben wijzigingen en uitbreidingen in 
het produktassortiment geleid tot het expliciet vastleggen van een groot aantal 
uitgesloten kombinaties van opties. Elke gevormde klantorder moet worden ge
toetst op het voorkomen van dit soort kombinaties in de orderspecificatie. De 
komplexiteit van het stuklijstensysteem wordt echter voornamelijk veroorzaakt 
door de vertaling van de orderspecificatie naar de produktiestuklijst het pro
dukt. Door niet samenvallende modulariteit van Verkoopstruktuur en Logis
tieke struktuur is een komplexe interface tussen beide systemen ontstaan. 
Tot slot wordt in een derde benadering het uitgangspunt losgelaten dat alle deel
geheel-relaties nodig zijn. Feitelijk wordt hier het uitgangspunt gehanteerd, dat 
een gezichtspunt alleen is geïnteresserd in items die voldoen aan bepaalde ken
merken. Classificatiesystemen (zoals het door TNO ontwikkelde MICLAss) zijn 
op deze gedachtengang gebaseerd. Dit soort systemen maakt gebruik van een 
typenhiërarchie van de items, zonder dat deel-geheel-relaties tussen items wor
den opgeslagen. Door deze hiërarchie in volgorde van afnemende abstraktie te 
doorlopen, kan de groep items worden bepaald waarin men is geïnteresseerd. 
In de benadering zoals hierboven beschreven, is men kennelijk niet geïnteres
seerd in de struktuur van een specifiek produkt of van een familie produkten. 
Relaties tussen items hoeven niet te worden vastgelegd en er kan worden vol
staan met het definiëren van typen en relaties tussen typen. Bij een grote variëteit 
aan items en een geschikte keuze van typen, ontstaat een minder omvangrijke 
gegevensopslag. Waar het primair om gaat, is het bepalen van de groep items in 
het produktassortiment of in een specifieke familie, die voldoet aan een om
schreven verzameling kenmerken. Deze verzameling kenmerken kan van ver
schillende niveaus van abstraktie zijn. 
Het zal duidelijk zijn dat stuklijstensystemen die de traditionele opbouw hebben 
(zie 13.2), weinig mogelijkheden bieden om aan dit soort informatiebehoeften 
op efficiënte wijze tegemoet te komen. Het stuklijstensysteem dat een concep
tueel schema heeft zoals in 13.5 is geschetst, waarin gebruik wordt gemaakt van 
typenhiërarchieën, is hiervoor wel geschikt. Het concept typenhiërarchie is ge
schikt om op relatief snelle wijze tot een afbakening te komen van de gewenste 
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verzameling items, zonder dat dit ten koste gaat van een aanzienlijk hogere op
slagcapaciteit. 
Aan de TH Eindhoven zal nader onderzoek worden uitgevoerd naar struktureel 
andere vormen van opslag en benadering van produktstruktuurgegevens. Daar
bij gaat het vooral om de vraag onder welke omstandigheden een bepaalde vorm 
betere resultaten oplevert dan een andere vorm. 

14.6.2. Engineering changes 

Het zou náief zijn te veronderstellen dat produktstrukturen gedurende de life 
cycle van een produkt niet aan wijzigingen onderhevig zijn. In de praktijk kan in 
de loop der tijd juist een groot aantal wijzigingen voorkomen. Het gaat hierbij 
om veranderingen in de Ontwikkelingsstruktuur die mogelijk consequenties 
hebben voor de andere strukturen. Deze veranderingen worden ook wel 
'engineering changes' genoemd. 
De oorzaken van engineering changes kunnen velerlei zijn. Defekten aan het 
produkt, een verbetering van de funktionaliteit, een goedkopere uitvoering etc. 
kunnen de aanleiding zijn van het voorstellen van een engineering change. Met 
de reden van de wijziging hangt de urgentie van invoering nauw samen. Bijv. een 
geconstateerd defekt aan de remleiding van auto's moet onmiddellijk en zelfs 
met terugwerkende kracht worden ingevoerd. De manier waarop een enginee
ring change wordt ingevoerd, wordt in hoge mate door deze urgentie bepaald. 
Mather ([7]) noemt een aantal wijzen voor invoering. Bij de beslissing of een 
voorgestelde wijziging wordt doorgevoerd en op welke manier dit moet gebeu
ren, moeten alle betrokken disciplines vertegenwoordigd zijn. In sommige lite
ratuur worden engineering changes dan ook in eerste instantie als organisato
risch probleem beschouwd (zie bijv. [2]). 
Engineering changes hebben echter onmiskenbaar tevens consequenties voor de 
stuklijstsystemen. In de literatuur wordt doorgaans aandacht besteed aan het 
effekt van een engineering change in de specifieke produktstrukturen waarin het 
betreffende item voorkomt (zie [10]). De meeste van deze beschouwingen ko
men neer op de richtlijn dat een verandering geen invloed heeft op de hogere 
niveaus in de produktstruktuur, vanaf het niveau waarop geldt dat het gewijzig
de item als uitwisselbaar mag worden beschouwd met het nieuwe item. Hierbij 
wordt geen aandacht besteed aan het feit, dat een item dat aan wijziging onder
hevig is door verschillende gezichtspunten kan worden beschouwd. Voor elk 
gezichtspunt zal afzonderlijk bepaald moeten worden wat de invloed is van het 
gewijzigde item op de hogere niveaus in de produktstruktuur. Vanuit modulari
teitsoverwegingen is het wenselijk dat het wijzigen van een optie niet de kombi
neerbaarheid van deze optie met opties van andere features beïnvloed. Tevens is 
het wenselijk dat de wijzigingen in een struktuur alleen invloed hebben op diè 
opties in een andere struktuur, die samenvallen met het gewijzigde deel in de 
eerste struktuur. 
Nader onderzoek zal uit moeten wijzen in welke mate het stuklijstsysteem, ge
baseerd op de database-benadering, een vereenvoudiging van de invo'ering van 
engineering changes mogelijk maakt. 
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r 5. Afsluiting en conclusies 

Het onderzoek waar dit boek verslag van legt, is vier jaar geleden van start ge
gaan met als opdracht 'Het evalueren van standaardprogrammatuur voor pro
duktiebeheersing'. Voor het uitvoeren van een dergelijke evaluatie is het nodig te 
beschikken over een kader van waaruit deze programmatuur kan worden verge
leken en beoordeeld. Een voldoende ontwikkeld en praktisch bruikbaar kader 
werd niet in de literatuur over produktiebeheersing aangetroffen. In deze litera
tuur worden relatief veel modellen en technieken uit de Operations Research 
behandeld, die betrekking hebben op de geheel of gedeeltelijk geformaliseerde 
beslissingsfunkties. Deze modellen en technieken bieden daardoor ondersteu
ning aan slechts een gedeelte van de totale beheersingsfunktie. Daarnaast wordt 
in deze literatuur het situatie-afhankelijke karakter van systemen voor produk
tiebeheersing en informatievoorziening niet consistent uitgewerkt. 

Vanwege de boven geschetste tekortkomingen, werd de typologie gevormd die 
in Deel II is behandeld. Deze typologie bevat zelf geen nieuwe inzichten op het 
gebied van produktiebeheersing of op het gebied van informatiesystemen. Bij 
het opzetten van de typologie is alleen geprobeerd een ordening te geven van 
bestaande kennis en inzichten op het gebied van produktiebeheersing. Daarbij is 
getracht enerzijds een praktisch hanteerbare richtlijn te vormen, anderzijds een 
consistent en gebalanceerd beeld te schetsen van verschillende typen produktie
situaties en hun systemen voor produktiebeheersing en informatievoorziening. 
Om deze redenen vormt de typologie geen volledig evaluatiekader, in die zin dat 
het gebruik van de typologie in een specifieke produktiesituatie op eenduidige 
wijze leidt tot selektie van de meest geschikte programmatuur. De bedoeling van 
de typologie is het ordenen, koppelen en toegankelijk maken van reeds bestaan
de inzichten. Als zodanig is de typologie als geheel beschouwd een nieuw pro
dukt, de individuele onderdelen hiervan kunnen echter in meer of mindere mate 
als gemeen goed beschouwd worden. 
Ofschoon geen systematisch onderzoek in deze richting is uitgevoerd, is geble
ken dat de typologie bij bedrijfsanalyses die door de auteur zijn uitgevoerd, een 
nuttig hulpmiddel is. Door het ordenend karakter van de typologie vindt bij 
analyse van specifieke bedrijfssituaties snel een herkenning plaats van bekende 
faktoren. Hierdoor kan in een vroeg stadium van de analyse de aandacht worden 
beperkt tot faktoren en problemen die voor de specifieke situatie van belang 
ZIJn. 
Een vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft, is in welke mate het zinvol en 
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mogelijk is de typologie meer gedetailleerd uit werken, zonder dat de praktische 
hanteerbaarheid hiervan wordt aangetast. 
Op grond van de gevormde typologie kan de conclusie worden geformuleerd 
dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen de informatiesystemen die in ver
schillende produktiesituaties nodig zijn. Deze verschillen komen met name tot 
uiting in de gegevensmodellen waarop de informatiesystemen zijn gebaseerd. 
Een logisch gevolg van deze conclusie, is dat standaardprogrammatuur niet wil
lekeurig toepasbaar is. De mate waarin standaardprogrammatuur aanpasbaar is, 
hangt sterk af van eigenschappen van het gegevensmodel waar deze programma
tuur op is gebaseerd. 

Eén van de vooronderstellingen van het onderzoek, was dat de meeste stan
daardprogrammatuur is gebaseerd op verregaande aannamen en simplificaties 
van produktiesituaties in de praktijk. Deze vooronderstellingen zijn door het 
uitgevoerde onderzoek bevestigd en nader geconcretiseerd. Met name de ver
eenvoudigingen komen tot uiting in de stuklijstbestanden, waarin de beschrij
vingen van de produktstruktuur worden opgeslagen. Deze bestanden worden 
binnen produktiebedrijven niet alleen voor produktiebeheersing gebruikt, doch 
zijn tevens van belang voor een aantal andere disciplines. Als zodanig vormen zij 
de spil van de informatiesystemen die in een produktie-omgeving worden ge
bruikt. Om deze reden werd als uitgangspunt bij het onderzoek een database
benadering gehanteerd. Dit uitgangspunt wordt in de bestaande stuklijstlitera
tuur, voor zover ons bekend, nergens gehanteerd. 
Op het gebied van stuklijstsystemen werd bij een tweetal industriële onderne
mingen onderzoek gedaan. Daarbij zijn.produktiesituaties bekeken die komplex 
samengestelde produkten afleveren. 
In het eerste bedrijf werd geconstateerd dat sprake is van een grote verscheiden
heid van informatiebehoeften met betrekking tot produkten. Aan deze verschei
denheid van informatiebehoeften kon niet worden voldaan door de gebruikte 
stuklijstsystemen. Zowel de zelf ontwikkelde systemen als de standaardpro
grammatuur, waarvan in een aantal situaties gebruik werd gemaakt, schoten te
kort in dit opzicht. De verschillende stuklijsten die werden gehanteerd bleken 
niet op triviale wijze kombineerbaar te zijn in de gebruikte stuklijstsystemen. 
Een belangrijke oorzaak van deze gebrekkige kombineerbaarheid, is veelal het 
ontbreken van modulariteit van de produktstrukturen. 
In het tweede bedrijf werd een geheel zelf ontwikkeld stuklijstensysteem aange
troffen dat was ontwikkeld voor een groot aantal verschillende gebruikers en 
dat, ondanks een aantal tekortkomingen, de gebruikers een aantal geavanceerde 
funkties verschafte. Het waren met name deze funkties die overeen kwamen met 
de door ons ontwikkelde concepten en die niet in standaardprogrammatuur 
worden aangetroffen. 
Op basis van tekortkomingen in de beschikbare literatuur, de opgedane prak
tijkervaring en met als uitgangspunt een database-benadering, werd op concep
tueel niveau een stuklijstensysteem ontworpen, dat tegemoet komt aan een 
groot aantal bezwaren die bestaan in de huidige systemen. Hierbij werd het uit
gangspunt losgelaten, dat alle produktstrukturen kombineerbaar moeten zijn 
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tot één stuklijst die uiteindelijk in dezelfde vorm in het stuklijstensysteem wordt 
geïmplementeerd. De veronderstelling die hieraan impliciet ten grondslag ligt, is 
dat sprake is van verregaand modulaire produkten. Een veronderstelling die, 
zoals in dit boek betoogd, slechts zeer sporadisch toegelaten is. Dit betekent dat 
bij het ontbreken van modulariteit en bij het streven naar een 'één- stuklijst
systeem', consessies worden gedaan in de gegevensverstrekking. De veronder
stelling die hier is gehanteerd bij het ontwerpen van het beschreven stuklijsten
systeem, is dat alle informatiebehoeften betreffende de produktstruktuur moe
ten resulteren in één conceptueel schema, dat de basis vormt voor zowel het 
genereren van verschillende stuklijsten, als voor het kiezen van een bepaalde im
plementacievorm. 
Het onderzoek heeft tevens duidelijk gemaakt dat stuklijsten niet zonder meer 
de meest geschikte vorm zijn voor het opslaan van gegevens over produktstruk
turen. Met name in produkciesituaties met een zeer groot produktassortiment, 
kan het tot problemen leiden alle gegevens in de vorm van volledige stuklijsten 
op te slaan. Bovendien is het ook niet nodig voor alle gezichtspunten gegevens in 
de vorm van stuklijsten gepresenteerd te krijgen. Deze laatste conclusie leent 
zich voor nader onderzoek over de vraag welke andere opslagvormen gebruikt 
kunnen worden en voor welke soorten vraagstellingen deze toepasbaar zijn. 

231 



232 



Samenvatting 

Het onderzoek, waarvan in dit boek verslag wordt gelegd, is gericht op informa
tiesystemen voor produktiebeheersing. 
De huidige stand van zaken bij dit soort informatiesystemen, is dat zij groten
deels in de vorm van standaardprogrammatuur in bedrijfssituaties worden toe
gepast. Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek is dat de beoordeling van 
deze systemen in eerste instantie op basis hun funktionaliteit moet plaatsvinden. 
De funktionaliteit moet worden beoordeeld vanuit eigenschappen van zowel de 
produktiesituaties als eigenschappen van de wijze waarop deze situaties worden 
beheerst. De reden hiervoor is dat informatiesystemen voor produktiebeheer
sing niet uitsluitend betrekking hebben op de geformaliseerde beslissingsfunk
ties. Een analyse van de produktiesituatie zèlf is nodig voor het bepalen van in
formatiebehoeften die niet voortkomen uit de geformaliseerde en geïnstitutio
naliseerde beslissingsfunkties. 
Een ander uitgangspunt is, dat een grote verscheidenheid van produktiesituaties 
voorkomt en daardoor ook een grote verscheidenheid aan systemen voor pro
duktiebeheersing en gegevensvoorziening nodig is. Dit is de belangrijkste reden 
waarom de selektie van standaardprogrammatuur door een specifieke bedrijfssi
tuatie als problematisch wordt ervaren. 

Vanwege deze problematiek werd een typologie van produktiesituaties ontwik
keld, die als uitgangspunt dient bij het schetsen van een aantal verschillende be
naderingen voor produktiebeheersing en systemen voor gegevensvoorziening. 
Het begrip 'Elementaire Produktie Situatie' neemt hierbij een centrale rol in. Op 
basis van overwegingen van decompositie, worden Elementaire Produktie Si
tuaties gedefinieerd als delen van een totaal produktiebedrijf die vanuit overwe
gingen van produktiebeheersing als geheel beschouwd kunnen worden. Daarbij 
wordt uitgegaan van een eenvoudig hiërarchisch model voor produktiebeheer
sing. In dit model wordt primair een onderscheid gemaakt tussen twee niveaus; 
het logistieke niveau waarop het totale produktietrajekt van een klantorder 
wordt beschouwd en het niveau waarop elk van de Elementaire Produktie Situa
ties afzonderlijk wordt beheerst. Op dit tweede niveau gaat het om de specifieke 
bijdrage die een Elementaire Produktie Situatie heeft in de afhandeling van een 
klantorder. Een configuratie van verschillende Elementaire Produktie Situaties 
levert als geheel een eindprodukt af. De typologie die wordt beschreven geeft 
een aantal typen Elementaire Produktie Situaties en een aantal veel voorkomen
de configuraties. Voor zowel de typen Elementaire Produktie Situaties als voor 

233 



de typen configuraties, worden bruikbare systemen voor produktiebeheersing 
en gegevensvoorziening beschreven. 
Standaardprogrammatuur komt bijna nooit volledig tegemoet aan de informa
tiebehoeften binnen een organisatie. Om deze reden vindt vaak aanpassing van 
deze programmatuur plaats. Niet alle programmatuur heeft dezelfde mogelijk
heden voor het aanbrengen van aanpassingen en niet alle aanpassingen zijn even 
eenvoudig aan te brengen. 'Funktionaliteît' en 'aanpasbaarheid' van de pro
grammatuur zouden dan ook in relatie tot elkaar bekeken moeten worden bij de 
beoordeling van standaardprogrammatuur. Met name het gegevensmodel waar 
de programmatuur op is gebaseerd zal doorgaans moeilijk aanpasbaar zijn door 
de consequenties die deze aanpassingen voor de programmatuur zelf kunnen 
hebben. Daarnaast komen verschillen tussen typen informatiesystemen met na
me tot uiting in de gegevensmodellen. Het gegevensmodel is daardoor een be
langrijke faktor bij de beoordeling van programmatuur. 

Van het gegevensmodel van een produktiebedrijf vormt het deel dat betrekking 
heeft op produktstruktuurgegevens één van de belangrijkste delen. Dit geldt niet 
alleen voor Produktiebeheersing. Ook voor Ontwikkeling en Verkoop neemt 
dit deel een centrale plaats in. Ondanks dit grote belang blijken zowel standaard
programmatuur als een groot aantal zelf gebouwde stuklijstensystemen tekort
komingen te vertonen. De bestaande systemen vormen doorgaans slechts sub
optimale oplossingen en komen niet volledig tegemoet aan de veelheid van in
formatiebehoeften die binnen het produktiebedrijf met betrekking tot de pro
dukten aanwezig zijn. Doorgaans zijn de systemen gebaseerd op een traditionele 
bestandsopbouw. Ook in de literatuur zijn voorgestelde oplossingen in meer of 
mindere mate suboptimaal, of gaan uit van te beperkte mogelijkheden voor de 
realisatie van een optimaal stuklijstensysteem. 
Het is van wezenlijk belang onderscheid te maken tussen de mogelijkheden die 
het stuklijstensysteem heeft om aan alle informatiebehoeften tegemoet te komen 
en de mate waarin het systeem daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijk
heden. De beperkingen van het stuklijstensysteem worden in hoge mate bepaald 
door de modulariteit van het produkt. De mogelijkheden van het systeem wor
den bepaald door de mate waarmee in het systeem rekening wordt gehouden 
met de veelheid van informatiebehoeften. Door expliciet een database-benade
ring te gebruiken voor het ontwerpen van een stuklijstensysteem kunnen demo
gelijkheden optimaal worden gebruikt. In dit boek wordt op conceptueel niveau 
een stuklijstensysteem beschreven, dat aan een aantal bezwaren tegen de huidige 
systemen tegemoet komt. 
Een volledige modulariteit van de produkten zal in de praktijk zeer moeilijk of 
zelfs helemaal niet realiseerbaar zijn. Om deze reden wordt een aantal specifieke 
problemen behandeld waar in stuklijstsystemen voorzieningen voor moeten 
worden getroffen. Voor deze problemen worden mogelijke oplossingen behan
deld, die zijn gebaseerd op de huidige stuklijstsystemen. 
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Summary 

The research, which has been reported in this book, is focussed on information 
systems for production control. 
The state of the art with this type of information systems, is that they are being 
applied in companies largely as standard software. An important axiom of the 
research is, that the evaluation of this type of systems should be based primarily 
on their functionality. Functionality should be judged upon properties of as well 
the production site and its environment as the way these sites are being con
trolled. The reason for this is that information systems for production control 
are not exclusively designed for the formalized decision functions. A direct 
analyses of the production site and its environment are necessary in determining 
the information needs that do not originate from the formalized and institution
alized control functions. 
Another axiom is, that a large variety of combinations of production sites, prod
ucts and environments occurs in reality. This variety causes the need fora large 
variety of control and information systems as well. This is the major reason why 
the selection of standard software usually is experienced by a specific company 
as a complicated matching process. 
Because of this problem, a typology of production sites was developed, that was 
used as a starting-point in describing a number of different approaches for pro
duction control and information systems. 

The concept of 'Elementary Production Site' takes a centra! part in this ty
pology. Based on a decomposition approach, several types of Elementary Pro
duction Sites were defined as parts of a complete production company. These 
Elementary Production Sites may be regarded as wholes from a production con
trol point of view. A simple model based on hierarchical control principles was 
one of the assumptions in sketching the different control approaches. A main 
distinction is made in this model between two levels of control; the logistical 
level on which the total production process of a customer order is considered 
and the level on which each individual Elementary Production Site is controlled 
separately. On this second level one considers the specific contribution that an 
Elementary Production Site bas in accomplishing the production process of a 
customer order. A final product is produced by a configuration of Elementary 
Production Sites as a whole. The typology that is described in this book com
prises a number of Elementary Production Sites and a number of frequently oc
curring configurations. For as well Elementary Production Sites as for types of 
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configurations, useful systems for production control and data support are de
scribed. 
Standard software hardly ever satisfies the full set of information needs that is 
present in an organization. For this reason quite often the software is adjusted. 
Not all software offers equal opportunities for adjustments. Some adjustments 
may have more extensive implications for the rest of the information system 
than others as well. Therefore in evaluating software, 'functionality' and 'adap
tability' should be considered in relation to each other. More specifically adjust
ments of the data model on which the software is based, will be more compli
cated because of the implications that these adjustments may have for the soft
ware itself. Apart from that, functional differences between information sys
tems are especially reflected in the data models that are underneath the software. 
This makes the data model an important factor in evaluating software. 
The part of the data model of a manufacturing company that concerns the data of 
products, is one of the most important sections of this model. This section is of 
importance not only for Production Control, but also for disciplines like Devel
opment and Sales. In spite of this fact, as well standard software as a 'number of 
specifically designed partslist systems, appear to have a number of deficiencies. 
The existing systems usually offer only sub-optima} solutions and lack in fulfil
ling the whole variety of information needs about a product. Usually these sys
tems are based on a traditional approach for designing files. Solutions for the 
experienced problems that are proposed in literature are more or less subopti
mal, or are too much influenced by technica! limitations. 
lt is essential to draw a line between the opportunities that a partslist system has 
to fulfil the full spectrum of information needs, and the extend in which these 
opportunities are actually being used by the system. The limitations of a partslist 
system are largely determined by the modularity of the product. The oppor
tunities that are actually offered by the system are determined by the extend in 
which all information needs are incorporated in the design of the partslist sys
tem. An optima! benefit can be drawn from the system, when a database ap
proach is used explicidy in designing the partslist system. At the conceptual 
level, a partslist system is described in this book that offers a solution fora num
ber of currently experienced problems. 
Full modularity of products will be very hard or even impossible to achieve in 
practice. Therefore a number of specific problems have to be dealt with as good 
as possible in the information system itself. A number of these problems are 
pointed out together with their proposed solutions, using currently available 
partslist systems. 
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Stelling 

Sommige leveranciers van standaard programmatuur voor produktie
beheersing suggereren een universele toepasbaarheid van hun 
programmatuur, Het aantal verschillende programmatuurpakketten dat op 
dit gebied in bedrijven wordt gebruikt, suggereert het tegendeel. 

[Hoofdstuk 1 van dit proefschrift] 

Stelling 2 

Een oordeel over de funktionele geschl ktheid van standaardprogrammatuur 
dient primair gebaseerd te zi.ln op de gebruikte gegevensstruktuur. 

[l]: G.E. Geurts-de Haas, H.P.F. van Oorschot en H. van Vondel; 
'Ziekenhuisinformatiemodel!, Informatie, no. 4, 1985, 
p. 267 - 276. 

[2]: J. Martin; Strategie data-planning methodologies, 
Prentice Hall, Ine., F.nglewood Cliffs/NJ, 1982. 

Stelling 3 

Het feit dat de methoden voor het ontwikkelen van informatiesystemen 
die gedurende de jaren 70 zijn uitgewerkt, bedoeld zijn voor 
informatiesystemen met voornamelijk een TPS- of een SOS-karakter, maakt 
hen slechts gedeeltelijk geschikt voor het ontwikkelen van informatie
systemen voor produktiebeheerslng, 

[l]: N, Ahituv en s. Neumann; Principles of Information Systems for 
Management, Wm.C. Hrown Company Publishers, Bubuque/ 
Iowa, derde druk, 1983. 

[2]: Nederlands Genootschap voor Informatica, Methodieken voor 
informatiesysteemontwikkelinp., Amsterdam, 1983. 

Stelling 4 

Het in de literatuur gepropageerde streven naar één stuklijst (zie o.a. 
[ l]), 'ts de oorzaak van een suhoptimale gegevensvoorziening hij het 
gebruik van systemen met een traditionele bestandsorganisatie, 

[Ij: R,W, Bourke; Bill of Materials; the key building hlock, 
Bourke and Associates, Passadena, ninth printing, 1979. 

[Hoofdstuk 10 van dit proefschrift] 

Stelling 5 

Het ontwikkelen van stuklijstsystemen leent zich hij uitstek voor een 
database-benadering. 

[Hoofdstuk 13 van dit proefschrift] 



Stelling 6 

Het classificerend coderen van items [l] of relaties [2], dat door 
sommige auteurs wordt voorgesteld als oplossing voor het kombineren van 
verschillende stuklijsten, veronderstelt een grotere modulariteit dan 
in de praktijk doorgaans het geval is. 

[l): H, Mather, Rills of Materials; reéipes and formulations, 
Wright Publishing Company, Ine., Atlanta, 1982, 

[2): B. Grupp, Elektronische StUcklistenorganisation in der Praxis, 
Forkel-Verlag, Stuttgart, 1976, 

(Hoofdstuk 14 van dit proefschrift) 

Stelling 7 

ln de praktijk aangetroffen behoedzaamheid bij het aanbrengen van 
nieuwe niveau's in stuklijsten is gebaseerd op eenzijdige overwegingen 
en te veel bel!nvloed door de automatisering in het verleden, 

[Hoofdstuk 14 van dit proefschrift] 

Stelling 8 

Het gebruik van stuklf.jsten voor het modelleren van produktstrukturen 
is aan modeloverspanning onderhevig, 

[Hoofdstuk 14 van dit proefschrift] 

Stelling 9 

Het over de schouders meelezen van teksten op een beelschermterminal, 
dat door sommigen als doodnormaal wordt beschouwd, getuigt van een nog 
onderontwikkelde ethiek hij het gebruik van computers. 

Stelling 10 

Het inzetten van ge!soleerde personal computers ln een organisatie, bij 
het ontbreken van een een centraal informatiebeleid, zal hij het 
streven naar een integrale bedrijfsvoering eerder een achteruitgang dan 
een vooruitgang betekenen. 

Stelling 11 

Progràmmeren wordt door sommige informatica-deskundigen als een kunst 
beschouwd. Het ontbreken van een adequate contraprestatie-regeling voor 
programmeurs suggereert dat de?.e opvatting niet algemeen is aanvaard. 

Stelling 12 

Een "high tech" produkt 
bijbehorende documentatie 
overschrijdt, 

is een 
het 
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produkt w>11irvan het ~ewicht van de 
gewicht van het fysieke produkt: 



Stelling 13 

Het verdient aanheveling hedrijfsk11ndlgt> promovenrli zo veel mogelijk 
hun onderzoek part time te laten verrichten in komb1.natie met een part 
time aanstelling 1.n het bedrijfsleven. 


