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DEEL 0: Algemene structuur thesis 
 

 

Er werd in deze thesis gekozen om de IMRAD-structuur als leidraad te gebruiken. Conform 

de regels van deze structuur bestaat de thesis bijgevolg uit vier onderdelen: introductie, 

materiaal & methode, resultaten en discussie. Een meer gedetailleerd inzicht omtrent de 

daadwerkelijke inhoud van elk individueel onderdeel wordt gegeven in de inleidende tekst die  

aan elk individueel onderdeel steeds voorafgaat. 

 

De introductie heeft tot doel duidelijk te maken hoe men tot de keuze van de in het onderzoek 

beantwoorde onderzoeksvragen is gekomen. In de hoofdstukken van dit onderdeel wordt er er 

eerst inzage gegeven in het brede studiegebied waarbinnen het onderzoek gesitueerd is om 

vervolgens stapsgewijs steeds de focus te verkleinen tot men uiteindelijk tot de formulering 

van de uiteindelijke onderzoeksvragen komt.  

 

In het onderdeel materiaal & methode wordt het ontwerp van het onderzoek gedetailleerd 

uitgelegd. Hierbij wordt er in elk hoofdstuk dieper ingegaan op elke individuele stap uit het 

onderzoek. De verschillende stappen en hun onderling verband worden hierbij steeds 

toegelicht. Daarnaast wordt er ook bij elk stap van het onderzoek uiteengezet welke methoden 

er gebruikt zijn geweest en waarom de keuze hiervoor gemaakt is. 

 

Het onderdeel resultaten bevat voor elk van de hoofdstukken uit het vorige onderdeel, 

materiaal & methode, een corresponderend hoofdstuk waarbij er wordt ingegaan op de 

resultaten die voor deze specifieke stap van het onderzoek zijn gevonden. 

 

Het laatste gedeelte ten slotte is de discussie. Hierbij worden de bekomen resultaten van een 

interpretatie voorzien. Er wordt duidelijk gemaakt wat de toegevoegde waarde is van het 

onderzoek en er worden verbanden gelegd met de huidige literatuur. Vervolgens wordt er ook 

stilgestaan bij enkele zwakkere en sterkere punten van het onderzoek. Samengaande met het 

voorgaande worden ook enkele mogelijke elementen voor verder onderzoek aangebracht. 

 

Ten slotte wordt de thesis afgesloten met enkele slotbemerkingen van de auteurs. 
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DEEL I: INTRODUCTIE 
 

 

“Wat is er geweten, wat is er nog niet geweten en waarom het onderzoek werd uitgevoerd.” 

 

 

Afbeelding 1: Structuur deel I: introductie (filterproces) 

  

Dit eerste onderdeel heeft als opzet het selectieproces alsook de relevantie van de in het 

onderzoek beantwoorde onderzoeksvragen (OV1, OV2) duidelijk te maken.  

 

 

Afbeelding 2: Onderzoeksvragen 1 en 2 

 

Om hierin te slagen, wordt in de eerste twee hoofdstukken van dit onderdeel een filterproces 

geschetst dat moet doorlopen worden om binnen het brede vakgebied van REA uiteindelijk tot 

de twee geformuleerde onderzoeksvragen te komen. Vervolgens zullen, in het derde en laatste 

hoofdstuk van dit eerste onderdeel, de onderzoeksvragen concreet worden gedefinieerd en zal 

ook een overzicht gegeven worden van het gevoerde onderzoek, in het kader van deze thesis.  

 

De term filterproces wordt in de voorgaande paragraaf gebruikt wegens het feit dat, net zoals 

steeds bij het filteren, het doel is om van iets algemeen naar een meer specifiek resultaat te 

gaan. Elk filterproces dat besproken wordt in deze thesis bestaat op zijn beurt uit twee fasen, 

REA vakgebied
  

Onbeantwoorde 
vragen?

MRP(II) vakgebied

Diensten

REA toegepast op MRP(II) MRP(II) in massakeukens

HS1 HS2

OV1 OV2

HS3

OV1: “Is het mogelijk om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen op basis van het REA referentiemodel?”

OV2: “Is het mogelijk om een bewijs te leveren voor de praktische waarde van een MRP(II)-toepassing 

ontwikkeld voor een specifiek type bedrijf (massakeukens) behorende tot de dienstensector?”
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die elk sequentieel doorlopen worden en samen bijdragen tot de formulering van één 

onderzoeksvraag.  

In de eerste fase zal de lezer steeds een brede kijk worden gegeven in het onderzoeksgebied, 

om vervolgens in een tweede fase systematisch deze kijk steeds nauwer en dieper te maken.  

Deze eerste, ‘verbredende’ stap in het filterproces moet ervoor zorgen dat de lezer een goed 

inzicht krijgt in het onderzoeksgebied waarbinnen de bewuste onderzoeksvraag zich situeert. 

De tweede stap moet er dan weer voor zorgen dat de lezer inziet welk proces van vernauwing 

en verdieping er doorlopen is om vanuit de brede context tot de bewuste onderzoeksvraag te 

komen. 

Het eerste filtratieproces wordt besproken in het eerste hoofdstuk en maakt duidelijk hoe men 

vertrekkende vanuit het brede vakgebied van REA tot de keuze is gekomen om een onderzoek 

te voeren naar de mogelijkheid om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen op basis van REA. 

Het tweede filtratieproces wordt dan in het tweede hoofdstuk besproken en maakt duidelijk 

hoe men vertrekkende vanuit het brede vakgebied van MRP(II) tot de keuze is gekomen om 

een onderzoek te voeren naar de mogelijkheid om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen 

voor massakeukens.  

In het 3
de

 en laatste hoofdstuk worden dan door het combineren van de resultaten van deze 

twee filtratieprocessen de bewuste onderzoeksvragen (OV1, OV2) gedefinieerd. Daarnaast 

wordt er ook een overzicht gegeven van de wijze waarop deze vragen zullen worden 

nagegaan in het onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: Resource-Event-Agent  
 

 

 

 
 

Afbeelding 3: Structuur HS2 

 

Vooreerst wordt het Resource-Event-Agent (in het vervolg REA) model in brede termen 

geschetst in punt 1.1. Vervolgens worden in punt 1.2 enkele uitbreidingen en toepassingen 

besproken van het REA model. Deze bespreking is niet exhaustief maar focust op de 

elementen die relevant zijn voor dit onderzoek. Ten slotte wordt het onderwerp nauwer 

afgebakend door in punt 1.3 in te zoomen op een specifieker domein. Op deze manier wordt 

het duidelijk hoe men tot de eerste onderzoeksvraag komt en hoe deze kadert in het huidige 

onderzoek. Bovendien worden bepaalde basistermen, die gebruikt worden in het vervolg van 

deze tekst, kort uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REA vakgebied
  

Onbeantwoorde 
vragen?

REA toegepast op MRP(II)
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1.1 Wat is REA 
 

REA is geïntroduceerd in 1982 door William E. McCarthy (McCarthy W. , 1982) . Het was 

duidelijk dat het conventionele accountingmodel significante gebreken had m.b.t. het 

organiseren van de data van een onderneming. Deze creëert immers “gekleurde” data die 

voortvloeit uit het toepassen van dubbel boekhouden, gefundeerd door accounting artefacten 

(zoals de opsplitsing debet en credit). Het voornaamste probleem was de te enge blik van dit 

model. Dit maakte het moeilijk om de data uit dit model om te zetten tot informatie (Davis & 

Olson, 1985) voor andere functionele gebieden van de onderneming. Zo is het bijvoorbeeld 

omslachtig om de data aan te wenden voor management en rapporteringsdoeleinden. Er moet 

dan veelvuldig gebruik worden gemaakt van allerlei omzettingen. McCarthy identificeerde 

ook nog andere problemen die voortvloeiden uit de manier waarop het conventionele 

accountingmodel de data organiseerde, zoals dataverlies (McCarthy W. , 1982). Dit illustreert 

dat er nood was aan een model die het organiseren van de data op een generische, 

“ongekleurde” wijze doet. Het is exact aan deze nood dat het toen geponeerde REA model 

tracht te voldoen. Op deze manier is het mogelijk voor de verschillende functionele gebieden 

om dezelfde ruwe, ongekleurde data te gebruiken. Soms wordt hiervoor de term “primaire 

data” gebruikt (Hruby, Model-Driven design using business patterns, 2006, p. VII Preface). 

In essentie bestaat REA uit drie basis concepten en een set van relaties tussen deze. Vooreerst 

wordt er een elementaire en generieke beschrijving gegeven. De onderstaande figuur geeft het 

basismodel van REA weer. Deze is geïnspireerd op de Internationale Organisatie voor 

Standaardisatie
1
 in (ISO, 2006). Ook worden enkele belangrijke uitbreidingen en evoluties 

aangekaart. 

 

 

Afbeelding 4: basisstructuur REA model (ISO, 2006) 

 

De figuur geeft de drie elementaire concepten, waaruit het REA model bestaat, weer: 

resource, event en agent (vandaar het acroniem). Eerst wordt een definiëring van deze 

concepten gegeven in de lijn van (Hruby, Model-Driven design using business patterns, 

                                                 
1
 Internationale organisatie die normen vastlegt. http://www.iso.org/iso/home.html 

Economic 
resource

Economic event Economic agent
Stockflow Participation

Duality
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2006). Vervolgens worden de voor dit onderzoek relevante uitbreidingen en aanpassingen 

besproken.  

Een economisch middel (economic resource) is schaars en heeft nut voor de economische 

agenten (economic agents). Bovendien willen gebruikers van business applicaties deze 

middelen plannen, volgen en controleren. Voorbeelden van economische middelen zijn 

diensten, arbeid, grondstoffen, producten en grondstoffen.  

Een economische agent stelt een individu of organisatie voor die controle heeft over 

economische middelen (en deze controle bovendien kan doorgeven of krijgen van andere 

economische agenten). Klanten en werknemers zijn voorbeelden van economische agenten. 

De onderneming is de economische agent vanuit wiens perspectief het REA model gecreëerd 

wordt.  

Een economische gebeurtenis (economic event) is een aangroei (increment) of afname 

(decrement) van de waarde van economische middelen die onder de controle vallen van de 

organisatie. Deze concepten zijn aanwezig in bijna alle business software toepassingen. In een 

gebruikelijke economische transactie wordt aangenomen dat twee economische agenten 

akkoord gaan om elkaar een economisch middel te geven en om in ruil daarvoor een ander 

economisch middel te krijgen (Hessellund, 2005). Deze agenten nemen dan deel (participation 

relationship) aan de economische gebeurtenis. Het geven kan gezien worden als een “provide” 

relationship die een stock outflow met zich meebrengt en het krijgen als een “receive” 

relationship die stock inflow impliceert. De “duality relationship” vertegenwoordigt deze 

economisch logische relatie tussen het geven en nemen. In simpele termen wil dit zeggen dat 

een gebeurtenis om iets te geven altijd moet gelinkt zijn met een gebeurtenis om iets te 

krijgen. 

 

1.2 Relevante uitbreidingen en toepassingen van REA voor het onderzoek 
 

Vervolgens zijn commitments geïntroduceerd door Geerts en McCarthy in (Geerts & 

McCarthy, 2000). Dit deden ze op basis van de definite van een commitment, gegeven door 

(Ijiri, 1975): “an agreement to execute an economic event in a well-defined future that will 

result in either an increase of resources or a decrease of resources”. Een commitment is dus 

een belofte om bepaalde economische gebeurtenissen uit te voeren in de toekomst. 

 Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: de belofte om producten te produceren volgens een 

bepaald productieplan. Het is duidelijk dat deze commitments geschikt zijn om planning te 

modelleren. Een andere belangrijke toevoeging uit hetzelfde werk vloeide voort uit het 
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gebruik van typificatie
2
. Een type kan eenvoudig beschreven worden als een samenvatting van 

beschrijvingen, die toepasselijk zijn voor een groep van werkelijke fenomenen (Geerts & 

McCarthy, 2000). Nog een duidelijke omschrijving is de volgende: “types zijn homogene 

collecties, alle leden hebben dezelfde karakteristieken gedefinieerd door het type” (Hruby, 

Model-Driven design using business patterns, 2006, p. 92). Men kan types aanvoeren van de 

verschillende entiteiten. Zo zou een type van grondstof verschillende karakteristieken 

vastleggen die elke grondstof heeft, zoals de levertermijn. 

Merk op dat in de definiëring volgens Hruby de onderneming de economische agent is vanuit 

wiens perspectief het REA model gecreëerd wordt. Dit impliceert een interne blik op de 

onderneming bij het creëren van het REA model (dit perspectief wordt ook wel een “trading 

partner” of “dependent view” genoemd). Dit komt omwille van het feit dat de uitvoerder van 

het event (bijvoorbeeld een werknemer) en de onderneming die de controle over een 

economisch middel wint of verliest, of met andere woorden de “trading partner” , onder 

hetzelfde concept economic agent worden geplaatst. Om een blik overheen de verschillende 

ondernemingen (of independent view) te bewerkstelligen binnen het REA model zijn 

uitbreidingen geformuleerd zoals in (Laurier & Poels, A Synthesis of REA Reference Models, 

2009). Er zijn later ook verschillende varianten die een independent view hanteren zoals 

bijvoorbeeld het tracking and tracing conceptual data model
3
 (Laurier, 2010, pp. 101-139). 

 

1.3 Scope toepassing REA 
 

Het nut van REA werd reeds bewezen in een breed spectrum van toepassingen. REA werd 

bijvoorbeeld al gebruikt voor het implementeren van productieprocessen (Hruby, Model-

Driven design using business patterns, 2006), enterprise information systems (Dunn, 

Cherrington, & Hollander, 2005), strategische planning (Church & Smith, 2008) en 

administratieve toepassingen in een web georiënteerde omgeving (Ridder, 2010).  

Maar ondanks dit breed bestaande (en steeds uitbreidende) toepassingsgebied en de eerder 

aangehaalde voordelen van REA, blijven er enkele domeinen waar REA nog niet volledig 

ingeburgerd is.  

Zo wordt vaak gesteld dat REA interessante mogelijkheden kan bieden voor ERP (Enterprise 

Resource Planning
4
) aangezien REA het mogelijk maakt om de data van een bedrijf te 

                                                 
2 Manier van abstractie gebruikt in het modelleren van data. Zoals bijvoorbeeld in Ongeldige bron opgegeven.. 
3 Deze wordt in deel II toegepast en besproken voor ons REA datamodel te vormen. 
4 De opvolger van MRPII, die is nog breder en integreert nog meer componenten dan haar voorganger. 
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organiseren op een neutrale
5
 (McCarthy W. E., The REA Accounting Model: A Generalized 

Framework For Accounting Systems in a Shared Date Environment, 1982) wijze. Dit heeft 

dan weer tot gevolg dat de data, die zo tot stand komt, de informatie-noden van de 

verschillende rollen in het bedrijf beter zou kunnen bevredigen (David, IT evolution, Part 2: 

Could REA analysis topple ERP systems?, 2007). Alleen al het gebruik van één centrale 

database binnen het ERP-systeem voorziet immers een waaier aan voordelen. Zoals een 

besparing van tijd, een afname van de redundantie of overtollige gegevens en een eenduidige en 

duidelijke betekenis van elk gegevensitem (Cock, 2002). Hoewel er reeds door academici zeer 

grote gelijkenissen zijn ontdekt tussen REA en SAP (de ERP marktleider) op verschillende 

punten (O'Leary, 2004), blijkt uit ons literatuur onderzoek dat tot op heden er nog geen 

volledig werkende ERP-toepassing volgens het REA referentiemodel ontwikkeld is.  

Vandaar dat dit onderzoek een bijdrage tracht te leveren aan de huidige academische kennis 

door een eerste stap te zetten naar de realisatie van een dergelijke ERP-toepassing. Deze 

eerste stap betreft het onderzoeken of het mogelijk is om een MRP(II)-toepassing te 

ontwikkelen op basis van het REA referentiemodel. Wat nu juist een MRP(II) toepassing is, 

wordt uitgebreid besproken in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk drie wordt er dan 

teruggekoppeld naar de eerste twee hoofdstukken en wordt de afbakening van het onderzoek 

duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Hiermee wordt bedoeld dat de data niet gekleurd zijn naar een bepaald toepassingsdomein (bijvoorbeeld Accounting) 
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Hoofdstuk 2: Wat is MRP(II)? 
 

 

 
 

Afbeelding 5: Structuur HS2 

 

Dit tweede hoofdstuk heeft tot doel duidelijk te maken hoe men vertrekkende vanuit het brede 

vakgebied van MRP(II) tot de keuze is gekomen om een onderzoek te voeren naar de 

mogelijkheid om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen voor massakeukens. 

 

Indien men het nut van MRP II (Manufacturing Resource Planning) zou moeten samenvatten 

in één zin zou men kunnen stellen dat het een systeem (=verzameling componenten) is dat, op 

basis van informatie opgeslagen in een gecentraliseerde database, een bedrijf in staat stelt om 

op geïntegreerde wijze verschillende facetten van een productieproces te optimaliseren, 

waaronder beslissingen betreffende de benodigde materialen, financiën en personeel
6
.  

Gezien een goed begrip van MRP(II) essentieel is om het praktisch nut van de ontwikkelde 

MRP(II)-toepassing naar waarde te schatten, wordt in punt 2.1 van dit hoofdstuk eerst en 

vooral de algemene structuur, alsook de meest essentiële componenten van MRP II kort 

besproken.  

Vervolgens wordt er in punt 2.2 geargumenteerd voor welke type bedrijven er gekozen is om 

een MRP(II)-toepassing te schrijven (massakeukens). Daarnaast wordt in dit punt ook een 

meer diepgaande inzicht gegeven in de specifieke karakteristieken van dit soort bedrijven. 

In punt 2.3, het laatste punt van dit hoofdstuk, zal vervolgens  vermeld en geargumenteerd 

worden welke componenten van het MRPII er uiteindelijk geselecteerd geweest zijn om deel 

uit te maken van de scope van de uiteindelijk ontwikkelde MRP(II)-toepassing.  

 

 

 

                                                 
6
 Eigen definitie 

MRP(II) vakgebied

Diensten

MRP(II) in massakeukens
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2.1 Algemene structuur “Manufacturing Resource Planning” (MRP II) 
 

 

 
 

Afbeelding 6:  MRP II structuur (Oden, Langenwalter, & Lucier, 1993) 

 

Hierboven ziet u de MRP II structuur (Oden, Langenwalter, & Lucier, 1993) zoals 

vooropgesteld door APICS
7
. Hierbij wordt duidelijk hoe de verschillende componenten met 

elkaar verbonden zijn. Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld werd, werken 

deze verschillende componenten samen om beslissingen omtrent benodigde financiën, 

materialen en personeel op geïntegreerde wijze te optimaliseren. 

Elke component individueel behandelen zou dit onderdeel complexer maken zonder dat dit 

het inzicht van de lezer in het gevoerd onderzoek op zich ten goede zou komen (niet alle 

componenten behoren immers tot de scope), daarom wordt de bespreking beperkt tot de meest 

essentiële elementen van de MRP II alsook hun onderlinge relaties. 

                                                 
7
 Advancing Productivity Innovation and Competitive Success; more information: http://www.apics.org/ 
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De allereerste data die het MRP II systeem nodig heeft, zijn de resultaten van de component 

“Demand Forecasting”. Deze component zal op basis van een bepaald gekozen 

voorspellingsalgoritme (bvb. lineare regressie, paneldata, voortschrijdend gemiddelde, etc.) 

bepalen wat de verwachte vraag naar de producten van de onderneming zal zijn. Deze 

informatie vormt dan de vereiste input voor de “Production Planning”.  

De “Production Planning” behoort tot de categorie “Priority planning” en stelt gewoonweg 

vast hoeveel eenheden men zou moeten produceren om de forecasted sales te kunnen 

voorzien. Het is interessant te vermelden dat als men de kolom “Priority Planning” van boven 

naar beneden doorloopt
8
,  de productie planning steeds gedetailleerder wordt uitgevoerd  

(uitgezonderd “Production Activity Control” die eerder operationeel dan planmatig van aard 

is).  

Gezien het grote belang van de component “Material Requirements Planning” (MRP) wordt 

hier in punt 2.2.1. verder op ingegaan.  

De overgang van een bepaald niveau naar deze onmiddellijk eronder gebeurt enkel en alleen 

nadat er een confrontatie gebeurt met het corresponderende element uit de “Capacity 

Planning” kolom.  

De “Capacity Planning” kolom
9
 zal steeds op een gegeven graad van detail, namelijk deze 

corresponderend met de graad van detail van het overeenkomstig element uit de “Priority 

Planning” kolom, de te produceren hoeveelheid confronteren met bepaalde capaciteit 

contraints, die op hun buurt gelinkt zijn aan bepaalde constraints (bvb. financiële constraints 

afkomstig uit o.a. financial planning component).  

Gezien het grote belang van de component “Capacity Requirements Planning” wordt hier 

dieper op ingegaan in punt 2.1.2.  

Het nut van de confrontatie tussen de 2 kolommen “Priority Planning” en “Capacity 

Planning”, kan het best begrepen worden door een dergelijke wisselwerking concreet te 

illustreren. Dit wordt in de volgende paragraaf gedaan door de intereractie tussen “Production 

Planning” (PP) en “Resource Requirements Planning” (RRP) met een praktisch voorbeeld in 

een fietsenbedrijf te illustreren. 

De component “Demand Forecasting” heeft de voorspelling gemaakt dat de vraag naar fietsen 

van het bewuste merk volgend jaar 10.000 fietsen zal zijn. Deze informatie zou vervolgens 

naar “Resource Requirements Planning” overgeleverd worden. Deze component rekent uit of 

                                                 
8
 Production Planning  Master Production Schedure (MPS)  Material Requirements Planning (MRP) 

9
 Resource Requirements Planning (RRP)  Rough-Cut Capacity Planning (RCCP)  Capacity Requirements Planning (CRP)  
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het al dan niet mogelijk zou zijn dit productieniveau te halen met de huidige infrastructuur 

(machines, ruimte, etc.).  

Indien het mogelijk is, zal dit aantal overgeleverd worden aan de “Master Production 

Schedule” (MPS). De MPS zal zo de wekelijkse bruto behoefte aan fietsen generen die nodig 

is om de vooropgestelde vraag tegemoet te komen. 

Indien dit echter niet mogelijk is dan zal deze een bericht geven aan de component 

“Production Planning” dat er met de huidige infrastructuur bijvoorbeeld maximaal 8.000 

fietsen gebouwd zou kunnen worden. Hierna zal het management een beslissing moeten 

maken om de capaciteit uit te breiden, ofwel zich te beperken tot een productie van 8.000 

stuks.  

De vergelijking van de productieplanning met capaciteit constraints zal naarmate men de 

kolommen ‘afloopt’ met systematische toename van detail behandeld worden. Op deze wijze 

zal het MRPII-systeem de gebruiker uiteindelijk een gedetailleerde en ideale planning 

voorleggen, die de verscheidene constraints respecteert.  

 

2.1.1 Material Requirements Planning (MRP) 
 

Het bedrijfsgebeuren kan zeer eenvoudig voorgesteld worden als een bedrijfsproces (Oden, 

Langenwalter, & Lucier, 1993) waarbij er, onder het toeziend oog van het management, input 

(materialen, arbeid, etc.) door bepaalde transformationele processen (bv. assemblage, 

bewerken door machine, etc.) getransformeerd wordt tot output. Om een dergelijk 

bedrijfsproces efficiënt te laten verlopen, moet het management een planning opmaken die 

ervoor zorgt dat men de nodige input heeft opdat men de gewenste productie van output tijdig 

kan realiseren. Om dit probleem op te lossen werden MRP en CRP
10

 modules ontwikkeld, die 

respectievelijk de benodigde materialen en capaciteit (personeel, machines, etc.) berekenen. 

 

 

Afbeelding 7: Standaard bedrijfsproces (industriële sector) (Oden, Langenwalter, & Lucier, 1993) 

                                                 
10

 Capacity Requirements Planning (CRP) wordt in punt 2.1.2 besproken. 
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MRP zorgt er concreet voor dat men de benodigde hoeveelheid van de vereiste materialen in 

voorraad heeft exact op het moment dat ze nodig zijn. Hierdoor worden de voorraden 

geminimaliseerd, wat vervolgens meer liquiditeiten vrijmaakt voor andere doeleinden en de 

kostenstructuur van de onderneming verlaagd. 

De MRP zal het bovenstaande realiseren door een relatief eenvoudige logica toe te passen, die 

visueel door een MRP-tabel kan worden voorgesteld. De MRP-tabel komt tot stand dankzij 

input uit drie bronnen: de “Master Production Schedule” (MPS), de “Inventory Master File” 

en de “Bill of materials” (BOM).  

 

 

Afbeelding 8: Material Requirements Planning (MRP) schematisch (Slack, Chambers, Johnston, & Betts, 2009) 

 

De confrontatie tussen de forecast met de capaciteit constraints op het hoogste niveau
11

 zal het 

systeem in staat stellen de zogenaamde “Master Production Schedule” te generen die de bruto 

behoefte van het product per week bepaalt. Deze bruto behoefte vormt de eerste lijn van de 

MRP-tabel van het product.  

 
WEEK 

Product X 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto behoefte     
  

  
  

Voorraad 
       

Veiligheidsvoorraad 
       

Netto behoefte12 
       

Geplande Orders 

       Tabel 1: standaard MRP-tabel (webandmacros.net) 

                                                 
11

 Hoogste niveau slaat op confrontatie “Production Planning” en “Resource Requirements Planning”. Meer informatie zie  punt 2.2 
12

 Geval 1) Als Voorraad > 0  Netto behoefte (week x) = Bruto behoefte (week x)  - Voorraad (week x) + Veiligheidsvoorraad (week x)  

indien dit kleiner is dan 0 dan is netto behoefte (week x) = 0 

   Geval 2) Voorraad = 0  Netto behoefte (week x) = bruto behoefte (week x) 

Forecast 
demand

Customer orders

Master Production 
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Material 
Requirements 

Planning
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records

Purchase orders
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De “Inventory Master File” zal vervolgens nodig zijn om de 2
de

 (geplande voorraad) en 3
de

 

lijn (veiligheidsvoorraad) in de MRP-tabel aan te vullen. Deze file bevat “Inventory Records” 

waarbij elk individuele record informatie bevat over de huidige voorraad van een bepaald type 

product, alsook informatie over de veiligheidsvoorraad voor het bewuste type product.  

Deze veiligheidsvoorraad creëert een buffer die gebruikt kan worden bij onvoorziene 

omstandigheden (bv. leverancier levert te laat) zodat het productieproces geen impact zou 

ondervinden, zolang het probleem zich binnen bepaalde grenzen bevindt. Hoe hoger de 

veiligheidsvoorraad, hoe ongevoeliger men is voor dergelijke fouten, maar daar staan weer 

kosten tegenover (minder liquide middel aanwezig,  voorraadkosten, etc.) waardoor een goede 

afweging door het management belangrijk is bij het bepalen van de omvang ervan. De 

omvang van deze buffer kan hetzij een vaste hoeveelheid zijn, hetzij mee variëren met de 

omzet volgens een bepaalde verdeelsleutel. Deze keuze dient door het management gemaakt 

te worden op basis van hun specifieke voorkeuren.  

Deze informatie stelt ons vervolgens in staat om de 4
de

 lijn uit ons MRP-tabel uit te rekenen, 

namelijk de “netto behoeften”. De netto behoeften zijn in feite het aantal van de bewuste 

component dat het bedrijf tegen een bepaalde datum (in dit geval een week) moet in ontvangst 

genomen hebben om de vooropgestelde productie te kunnen realiseren. 

Opdat men de overgang van de netto behoeften tot de 5
de

 en laatste lijn in de MRP-tabel kan 

begrijpen, dient het concept “lead time” verduidelijkt te worden. 

De lead time is de tijd die nodig is opdat een bepaald element van zijn “beginstaat” naar zijn 

“gewenste staat” wordt getransformeerd. Dit kan onder meer de tijd zijn die vereist is voor de 

verwerking van het element door een machine, de tijd die nodig is opdat het element geleverd 

wordt door een leverancier of de som van beiden. Concreet zal de lead time het bedrijf in staat 

stellen om te beslissen wanneer het een bepaalde handeling (bv. bestellen bij leverancier) 

moet doen om ervoor te zorgen dat het nodige element op tijd in voorraad is zodat de 

geplande output kan worden geproduceerd. 

Een voorbeeld (Tabel 2: MRP-tabel voor Fiets X) helpt dit enigszins te verduidelijken. Stel 

dat het bedrijf in kwestie een fietsenwinkel is. Deze weet dat haar populairste model, fiets X, 

een levertermijn heeft van 2 weken (=lead time). Dit zal ervoor zorgen dat in de MRP-tabel 

van fiets X de informatie van de netto behoeften steeds 2 weken vervroegd gekopieerd zal 

worden naar de laatste rij, “geplande orders”. Het is immers noodzakelijk om op dat moment 

een order te plaatsen om de fietsen op tijd te ontvangen om in de voorspelde vraag te 

voorzien. 
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WEEK 

Fiets X 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto behoefte     40 60   80 30 

Voorraad 55 55 55 15 0 0 0 

Veiligheidsvoorraad 5 5 5 5 5 5 5 

Netto behoefte13 0 0 0 50 0 80 30 

Geplande Orders 0 50 0 80 30 0 0 
Tabel 2: MRP-tabel voor Fiets X 

 

Indien de onderneming in kwestie echter een productieonderneming is, zal men ook de relatie 

tussen de MRP-tabellen van het eindproduct en haar sub-componenten in kaart moeten 

brengen om een correcte planning te kunnen maken. Deze relatie wordt vastgelegd door het 

mechanisme dat de “MRP explosie” heet. 

Om deze relatie correct in de planning te incorporeren door middel van een MRP explosie 

dient men de twee dimensies van deze relatie, namelijk de omvang van de impact, alsook de 

timing van deze relatie, expliciet te maken. De omvang wordt via de “Bill Of Material” 

(BOM) geïncorporeerd terwijl de timing via de eerder vernoemde “lead time” in rekenschap 

wordt gebracht. 

Een BOM verschaft informatie over de omvang van de impact die netto behoeften van een 

bepaalde MRP-tabel hebben op de bruto behoeften van één of meerdere MRP-tabellen van 

haar sub-componenten. 

  
Afbeelding 9: Bill Of Material14 (DRM Associates) 

                                                 
13

 Geval 1) Als Voorraad > 0  Netto behoefte (week x) = Bruto behoefte (week x)  - Voorraad (week x) + Veiligheidsvoorraad (week x)  

indien dit kleiner of gelijk 0 is dan is netto behoefte (week x) = 0 

   Geval 2) Voorraad = 0  Netto behoefte (week x) = bruto behoefte (week x) 
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Uit de BOM van bovenstaande figuur blijkt dat bij de netto behoefte X van de component B 

uit niveau 1, de bruto behoeften van componenten E en F uit niveau 2 met respectievelijk 3X 

en X zullen toe te nemen.  

Om de implementatie van de BOM in de MRP-explosie volledig te kunnen maken, moet er 

worden rekening gehouden met de timing van de bovengenoemde impact. Dit gebeurt door 

het incorporeren van de lead times van de verschillende componenten. 

De MRP-explosie kan het best begrepen worden door deze te illustreren voor de overgang van 

niveau 0 naar niveau 1 van de BOM (Afbeelding 9). Ter illustratie zullen we de relatie tussen 

de MRP-tabel van product 1 en deze van component B in kaart brengen. Uit de MRP-tabel 

van product 1 blijkt dat in week 2 een geplande order staat van 500. Aangezien we uit de 

BOM weten dat elk product 1 uit twee stukken B bestaat, weten we dat de bruto behoefte van 

B voor een bepaalde week twee maal de geplande orders zal zijn van product 1 voor diezelfde 

week. Vervolgens doet zich als steeds het typische mechanisme voor. 

 

 

Lead time 2w WEEK 

Product 1 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto behoefte     400 600   800 300 

Voorraad 550 550 550 150 0 0 0 

Veiligheidsvoorraad 50 50 50 50 50 50 50 

Netto behoefte 0 0 0 500 0 800 300 

Geplande Orders 0 500 0 800 300 0 0 

        Lead time 1w WEEK 

B 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto behoefte 0 1000 0 1600 600 0 0 

Voorraad 300 300 0 0 0 0 0 

Veiligheidsvoorraad 125 125 125 125 125 125 125 

Netto behoefte 0 825 0 1600 600 0 0 

Geplande Orders 825 0 1600 600 0 0 0 

 
Tabel 3: MRP-explosie 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
14

 Interpretatie: Product bestaat uit 1 stuk van A, B en C;  A bestaat uit 1 stuk B en 2 stukken D, etc. 
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2.1.2 Capacity Requirements Planning (CRP) 
 

Het MRP proces heeft een feedbackloop nodig om te controleren of een vooropgesteld plan 

haalbaar is of niet (Slack, Chambers, Johnston, & Betts, 2009). Het afsluiten van de MRP 

planning loop gebeurt door het bepalen van de capaciteit (personeel, machines, etc.) die 

vereist is om deze te realiseren en deze dan te confronteren met eventuele vooropgestelde 

capaciteit constraints.  

Op die manier maakt de CRP het mogelijk om onder meer een optimale personeelsplanning te 

maken. De CRP kan immers via de productieplanning bepalen wat de benodigde capaciteit 

aan personeel is. Vervolgens kan deze informatie met financiële gegevens gekoppeld worden 

(ontslagkosten, aanwervingskosten, kost overuren, etc.) om de manager te helpen bij het 

nemen van beslissingen omtrent het aanwerven of ontslaan van personeelsleden. Deze 

optimalisatievraagstukken worden dankzij de kennis uit het vakgebied van de “Operations 

Research” voorgesteld door sterk in complexiteit uiteenlopende mathematische modellen en 

worden vervolgens door middel van speciale algoritmes opgelost (Lineair programmeren
15

, 

mixed integer programming, etc.). Dergelijke modellen maakt het mogelijk om bepaalde 

kostenposten (bv. Personeelskosten) van de onderneming te optimaliseren en bijgevolg te 

minimaliseren. 

 

2.2 Keuze toepassingsgebied: “massakeukens” 
 

De mogelijkheden van MRPII zijn voor een grote verscheidenheid van bedrijven nuttig. In de 

praktijk blijkt echter dat de gebruikers ervan bijna uitsluitend productiebedrijven
16

 zijn. Dit is 

in belangrijke mate het gevolg van het feit dat men in de industriële sector reeds lange tijd 

bezig is met een erg sterke focus op efficiënte productie wegens een steeds toenemende 

concurrentiedruk (Gupta, Iyer, & Aronson, 2000), terwijl bedrijven actief in de dienstensector 

vaak wegens een (verkeerde) ingesteldheid lange tijd stelden dat die focus, gezien hun 

specifieke kenmerken, voor hen irrelevant was (van Looy, Gemmel, & Dierdonck, 2003, p. 

260).  

Het gevolg is dan ook dat er heel veel ruimte voor verbetering is voor bedrijven in de 

dienstensector (Levitt, 1972). Een belangrijk struikelblok dat het realiseren van dit niet 

aangeboorde potentieel in de weg stond, was het polariserend denken omtrent diensten en 

                                                 
15

 Standaard handboek omtrent “Operations Research” en de daarbij meest gebruikte technieken zie: Hillier F. S., Lieberman G. J. (2010). 

Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill. 
16

 Productiebedrijven: output = goederen. Dienstensector: output = diensten. 
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goederen. Zo stelde men lange tijd dat wat voortgebracht werd door de 

transformatieprocessen van een onderneming ofwel een dienst moest zijn ofwel een goed, 

maar zeker niets tussen beiden in (Hill, 1977). Hierdoor werden technieken die ontwikkeld 

waren om de efficiëntie te verhogen in de ene sector vaak zelfs niet in overweging genomen 

voor gebruik in de andere sector. 

In de realiteit echter dient men een product te positioneren op een continuüm gaande van 

‘pure’ goederen (vb. baksteen) tot ‘pure’ diensten (vb. medische diagnose) (Walker, 1995). 

 

 

Afbeelding 10: Continuüm goederen en diensten (Rushton & Carson, 1989) 

 

Hierbij is het zo dat een product, naarmate dat de geaggregeerde
17

 invloed van de volgende 

vier eigenschapen substantiëler is, binnen het continuüm dichter bij de ‘pure’ diensten zal 

kunnen worden gepositioneerd (Lovelock & Gummesson, 2004).  

 

1. (Menselijke) variabiliteit 

Diensten worden in belangrijke mate verleend door mensen, waarbij de 

interactie tussen klant en dienstverlener essentieel is. Een mens is echter 

geen robot, die keer op keer eenzelfde handeling, op exact dezelfde manier 

en tijdsverloop kan uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de menselijke 

interactie zorgt voor extra onzekerheid en variabiliteit in het 

verwerkingsproces.  

2. Vergankelijkheid 

Capaciteit die aanwezig is, maar niet wordt aangewend, is verloren voor 

altijd. Zo kan men bijvoorbeeld een ongebruikte hotelkamer niet stockeren 

en op een andere dag verkopen. 

                                                 
17

 Geaggregeerd  is hier een belangrijke term, want het maakt duidelijk dat het niet noodzakelijk is dat elke eigenschap in de zelfde mate 

aanwezig is. Sterker nog het is perfect mogelijk dat een bepaalde eigenschap zelfs volledig niet geldig is, ondanks het feit dat het een service 

is, zolang dat de invloed van de overige eigenschappen sterk genoeg is. 
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3. Immateriële aard 

Dit leidt tot het gevolg dat in bepaalde dienstensectoren men erg moeilijk 

de kwaliteit van iets kan evalueren, zoals de diagnose van een specialist in 

de geneeskunde. 

4. Gelijktijdigheid productie en consumptie 

De klant is een deel van het proces. Daarom speelt de wijze waarop hij in 

het proces betrokken wordt een grote rol in de appreciatie van het product. 

Lange wachttijden kunnen bijvoorbeeld het genot van een lekkere maaltijd 

op restaurant vergallen. 

Het dient wel gezegd te worden dat academici het niet allen eens zijn met het gebruik van 

deze eigenschappen om een onderscheid te maken tussen goederen en diensten. Zo worden ze 

door bepaalde academici zelfs spottend de vier mythes van service marketing genoemd. De 

bewuste academici argumenteren dat het gebruik van de bovenstaande eigenschappen drie 

grote nadelen met zich mee zouden brengen: zo maken ze het niet mogelijk om op correcte 

wijze elke dienst te onderscheiden van een goed, hebben ze alleen betekenis vanuit een 

manufacturing perspectief en kunnen ze leiden tot foutieve normatieve strategieën (Vargo & 

Lusch, 2004). 

Doorheen de jaren wordt er steeds meer van deze paralyserende, dichotomische manier van 

denken afstand genomen en dit in belangrijke mate ten gevolge van de populariteit van twee 

trends: “servitization” en “productization” (Baines & LightFoot, 2007). 

“Servitization” (Baines, Benedettini, Kay, & Lightfoot, 2009) slaat op het feit dat men de 

waarde van producten voor de consument gaat verhogen door de geproduceerde goederen te 

koppelen met bepaalde diensten (bv. productie en verkoop lift koppelen met 

onderhoudscontract).  

“Productization” heeft dan weer te maken met het feit dat men in dienstenondernemingen de 

efficiënte gaat trachten verhogen door technieken en werkwijzen te gebruiken die 

oorspronkelijk ontwikkeld waren voor productieonderneming. Concreet zijn de drie 

voornaamste, doch niet enige, wijzen waarop dit gebeurt: standaardisatie van de dienst, het 

tastbaar maken van diensten en het toepassen van standaardiseren van processen en methodes 

via welke de dienst wordt voortgebracht (Jaakkola, 2011). 
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Het gevolg van dit alles is dat er meer en meer wordt ingezien dat het traditioneel ietwat 

arbitraire verschil tussen diensten en goederen
18

 aan het vervagen is (McKenna, 1991). De 

bevrijding van het polariserend denken omtrent dit topic heeft geleid tot een meer open 

ingesteldheid ten aanzien van de potentiële meerwaarde van technieken die vroeger 

oorspronkelijk specifiek in andere sectoren werden toegepast, wat de efficiënte van bedrijven 

uit beide sectoren ten goede komt. 

Het aanpakken van dit uit het oog verloren potentieel voor bedrijven in de dienstsector is iets 

wat onder de banner van “service science” op dit moment (Hyunsoo, 2009) een zeer actueel 

thema is in academische kringen. Service science is een opkomende wetenschappelijke 

discipline die een doorsnede vormt van kennis uit verschillende vakgebieden: 

ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen en management. De bedoeling hiervan is 

om de efficiëntie en competitiviteit van dienstenondernemingen sterk te verhogen door het 

toepassen van deze kennis op de dienstensector.  

Gegeven het voorgaande leek het ons interessant om onze MRP(II)-toepassing te ontwikkelen 

in een bedrijf dat traditioneel toebehoort tot de dienstensector. Op deze manier willen we met 

het gevoerde onderzoek niet alleen een toegevoegde waarde aan het vakgebied van REA 

realiseren, maar ook een toegevoegde waarde aan het relatief nieuwe kader van de 

opkomende “service science” discipline. 

Binnen de dienstensector werd er gekozen voor massakeukens omdat deze, ondanks het feit 

dat deze traditioneel binnen de categorie van dienstensector wordt geplaats, in feite een 

productieproces hebben dat erg dicht aanleunt bij het typische productieproces van bedrijven 

uit de industriële sector. Dit mag niet verwonderlijk zijn gezien het feit dat binnen het eerder 

besproken continuüm (Afbeelding 10) het product voorgebracht door massakeukens, wegens 

onder meer het tastbare karakter, eerder aan de kant van de goederen gepositioneerd kan 

worden. 

Door deze gelijkenissen is het erg waarschijnlijk dat een aantal technieken die in de 

industriële sector  bijzonder nuttig zijn gebleken (o.a. MRP(II) ) eveneens zonder al te grote 

aanpassingen in massakeukens kunnen worden toegepast.  

Ondanks de gelijkenissen blijkt uit het marktonderzoek
19

 echter dat vele technieken die in de 

industriële sector reeds alomtegenwoordig zijn, in de sector van de massakeukens (zelfs bij de 

meest toonaangevende bedrijven) nog steeds niet hun ingang hebben gevonden, ondanks het 

                                                 
18

 Product = tastbare goederen  Dienst, zie karakteristieken (menselijke variabiliteit, vergankelijkheid, immateriële aard, 

gelijktijdigheid) verder in dit paragraaf. 
19

 Deel III: Resultaten: Hoofdstuk 8: Marktonderzoek 
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feit dat marktonderzoek uitwees dat het management in die bedrijven de meerwaarde erkent 

en een aantal van hun huidige problemen zou oplossen.   

De combinatie van de drie vernoemde factoren - de gelijkenissen tussen de aard van 

massakeukens en deze industriële bedrijven, de actuele academische interesse voor het 

onderwerp en de relevantie voor het vervullen van onvervulde noden van managers van 

massakeukens in de praktijk - maken de massakeukens een zeer interessant onderwerp voor 

ons onderzoek. 

 

2.3 Scope ontwikkelde MRP(II)-toepassing  
 

 

 
Afbeelding 11: Scope van de ontwikkelde MRP(II)-toepassing20 

 

Aangezien een MRPII structuur erg veel verscheidene componenten met een haast onbeperkte 

mogelijkheid aan functionaliteiten kan bevatten, dienen er keuzes gemaakt te worden omtrent 

welke componenten deel zouden uitmaken van de MRP(II)-toepassing die we op basis van 

REA gaan ontwikkelen.  

Het doel dat we voor ogen hadden, was een MRP(II)-toepassing die rekening houdt met de 

specifieke karakteristieken en noden van een bepaald type bedrijven. Deze toepassing zou in 

dergelijke soorten bedrijven de managers helpen bij het nemen van een aantal beslissingen 

dankzij het gebruik van een MRPII systeem, bestaande uit componenten die voor hen relevant 

zijn. 

                                                 
20

 Deze figuur is een gefilterde versie van de algemene MRPII structuur besproken in 2.1 

Demand 
Forecasting
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Om een aantal redenen
21

 werd de keuze gemaakt om ons te focussen op bedrijven die behoren 

tot de categorie van de zogenaamde “massakeukens”. In het kader hiervan werd een grondig 

marktonderzoek
22

 verricht om de stand van zaken van dit soort bedrijven in kaart te brengen, 

alsook om de behoeften van de managers te weten te komen. Het marktonderzoek maakte 

duidelijk dat het management nood had aan software dat hen kan helpen bij het nemen van 

beslissingen omtrent de productieplanning (Demand Forecasting, Demand Management & 

MPS), de voorraadbeheer (MRP, Purchasing), alsook de personeelsplanning (CRP).  

Op basis van deze kennis werden uit de algemene MRPII structuur de delen geïdentificeerd 

die gezien de noden van onze doelgroep tot onze scope moesten behoren (Afbeelding 11).  

Het is hierbij interessant te vermelden dat gezien de situering van de massakeukens binnen de 

dienstensector deze MRPII-toepassing ook in navolging van bepaalde academici kan 

omgedoopt worden tot een zogenaamde SRRP (Service Resources Requirements Planning). 

Een SRRP is in feite niet meer dan de toepassing van de principes van MRP(II) in een 

dienstencontext, rekening houdend met eventuele specifieke vereisten gebonden aan het type 

dienst alsook de wijze waarop de dienst wordt voorgebracht (van Looy, Gemmel, & 

Dierdonck, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Punt 2.2 Toepassingsgebied: “Massakeukens”  
22

 Deel II: Materie & Methodes: Hoofdstuk 4:  Marktonderzoek; Deel III: Resultaten: Hoofdstuk 8: Marktonderzoek 
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Hoofdstuk 3: formulering van onderzoeksvragen  
 

 

Het onderzoek heeft tot doel twee onderzoeksvragen te beantwoorden, die elk tot doel hebben 

een bijdrage te leveren aan zowel de huidige academische kennis alsook de praktijk.  

De eerste onderzoeksvraag handelt over de mogelijkheid om een MRP(II)-toepassing te 

ontwikkelen op basis van het REA referentiemodel. De REA-ontologie is sinds haar conceptie 

in 1982 geëvolueerd van een algemeen boekhoudkundig framework (McCarthy W. E., The 

REA Accounting Model: A Generalized Framework For Accounting Systems in a Shared 

Date Environment, 1982) tot een model dat bewezen heeft toepassingsmogelijkheden te 

hebben in contexten ver verwijderd van haar oorsprong. Een aantal van deze contexten zijn: 

modelering van distributie-ketens (Hessellund, 2005), modelering van conversieprocessen 

(Denna & Jasperson, 1994) , etc.  

Ondanks het vele onderzoek dat reeds is gebeurd omtrent REA en haar mogelijkheden blijven 

er nog een aantal belangrijke vragen onbeantwoord.  

Ze wordt vaak gesteld dat REA interessante mogelijkheden zou bieden voor ERP
23

-

toepassingen, onder meer ten gevolge van de ‘doel-onafhankelijke
24

’ aard van REA 

datamodellen (Vandebossche & Wortmann, 2006). Dit heeft tot gevolg dat de data die zo tot 

stand komt de informatie-noden van de verschillende rollen in het bedrijf beter zou kunnen 

bevredigen (David, IT evolution, Part 2: Could REA analysis topple ERP systems?, 2007). 

Ondanks het feit dat er reeds door academici zeer substantiële gelijkenissen zijn ontdekt 

tussen REA en SAP (de ERP marktleider) op verschillende punten (O'Leary, 2004), blijkt uit 

ons literatuur onderzoek dat tot op heden er nog geen volledig werkende ERP-toepassing 

volgens het REA referentiemodel ontwikkeld is. Het leek ons daarom interessant om met ons 

onderzoek een bijdrage te leveren aan de huidige academische kennis door een eerste stap te 

zetten naar de realisatie van een dergelijke ERP-toepassing. Deze eerste stap betreft het 

onderzoeken of het mogelijk is om een MRP(II)-toepassing
25

 te ontwikkelen op basis van het 

REA referentiemodel. Dit vormt dan ook onze eerste onderzoeksvraag. 

 

Afbeelding 12: Onderzoeksvraag 1 

                                                 
23

 Enterprise Resource Planning is de opvolger van MRPII, die is nog breder en integreert nog meer componenten dan haar voorganger. 
24

 In de Engelstalige literatuur wordt naar dit verwezen als zijnde ‘purpose-neutral’ 
25

 MRP(II) is de voorganger van ERP en werd uitgebreid in hoofdstuk 2 uitgelegd. 

OV1: “Is het mogelijk om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen op basis van het REA referentiemodel?”
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MRP(II) is echter een bijzonder uitgebreide structuur die beslissingen mogelijk maakt op heel 

wat verschillende niveaus gaande van zeer strategische tot eerder operationeel. Het 

strategische is eerder planmatig en vooruitziend van aard, terwijl het operationele dan weer 

meer op de concrete dagelijkse invulling slaat
26

 (Shrader, Mulford, & Blackburn, 1989). 

De uitgebreide mogelijkheden van de MRP(II) hebben tot gevolg dat er duidelijke scope dient 

te worden geformuleerd, die de functionaliteiten van de te ontwikkelen MRP(II)-toepassing 

begrensd.  

Wegens de praktische toegevoegde waarde die het onderzoek wenst te realiseren, is er bij de 

definiëring van deze scope gekozen om de grenzen ervan te bepalen in functie van een 

casestudie. Er werd gekozen om een casestudie te doen over een bedrijf dat tot de sector 

‘massakeukens’ behoort, namelijk IKEA restaurants.  

De keuze van de sector was interessant om een aantal redenen. Eerst en vooral bleek uit het 

marktonderzoek dat er binnen de bewuste sector nog geen sprake was van het gebruik van 

MRP(II)-toepassingen. Er bleek eveneens dat de huidige MRP(II)-gerelateerde tools
27

 

gekarakteriseerd worden door een zodanig gebrekkige implementatie, die het management er 

vaak toe drijft om over te stappen op ervaring gebaseerde heuristieken. Dit leidt echter zoals 

steeds met heuristieken tot in het beste geval een aanvaardbare, doch zeker niet optimale 

oplossing (Zanakids & James, 1981).  

Een tweede reden waarom er gekozen werd een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen voor een 

massakeuken is omdat dit soort bedrijfsactiviteiten behoren tot de zogenaamde dienstensector. 

De keuze hiervoor vloeit voort uit het feit er met het gevoerde onderzoek getracht wordt een 

bijdrage te leveren aan de huidige academische kennis die kadert binnen de opkomende 

discipline, service science. Deze discipline tracht, door het toepassen van kennis uit 

verschillende vakgebieden
28

 op de dienstensector, de efficiëntie en competitiviteit van 

dienstenondernemingen sterk te verhogen (Hyunsoo, 2009). De sterk gestegen academische 

belangstelling voor deze discipline maakt daarom het gekozen toepassingsgebied erg relevant.  

Een derde en laatste reden voor de keuze van de dienstensector heeft te maken met de 

heropleving van het haast vergeten concept SRRP (Service Resources Requirements 

Planning) en het onderzoek naar haar mogelijkheden. SRRP is in feite niet meer dan de 

toepassing van de principes van MRP(II) in een dienstencontext, rekening houdend met 

eventuele specifieke vereisten gebonden aan het type alsook de wijze waarop de dienst wordt 

                                                 
26

 Het is belangrijk te wijzen op het feit dat het verschil tussen strategisch en operationeel niet heel zwart/wit is. Men zou kunnen stellen dat 

er een duidelijk contin 
27

 Deel III Resultaten, HS 4.1 Exploratieve marktonderzoek: stand van zaken in praktijk “massakeukens” 
28

 ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen en (scientific) management (= onder meer Operations Research) 
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voorgebracht (van Looy, Gemmel, & Dierdonck, 2003). Het was in de jaren ‘80 een 

vakgebied waar academici bijzonder veel potentieel in zagen, maar het heeft spijtig genoeg 

nooit zijn verwachtingen weten waar te maken. Sterker nog, er kan zelfs gesteld worden dat 

op enkele toepassing in ziekenhuizen na (van Merode, Grootheid, & Hasman, 2004) (Roth & 

Van Dierdonck, 1995) het onderzoek omtrent SRRP sinds midden jaren ’80 zo goed als 

volledig tot stilstand is gekomen (Gemmel, 2011). 

Deze thesis heeft daarom als doel een tweede belangrijke onderzoeksvraag te beantwoorden.   

 

 

Afbeelding 13: Onderzoeksvraag 2 

De mogelijkheid om een praktische waarde te realiseren, wordt nagegaan door middel van een 

casestudie. In deze casestudie wordt nagegaan of het mogelijk is een MRP(II)-toepassing te 

ontwikkelen, volgens het REA referentie datamodel, die in staat is de specifieke (onvoldane) 

noden
29

 van IKEA restaurants op adequate wijze te voldoen.  

Indien dit bewezen kan worden, zou dit samenvattend en simultaan een bijdrage leveren aan 

drie onderzoekdomeinen: REA, service science en SRRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Zoals uit in Deel III: Resultaten, HS8.2 Keuze IKEA voor casestudie duidelijk zal worden. 

OV2: “Is het mogelijk om een bewijs te leveren voor de praktische waarde van een MRP(II)-toepassing 

ontwikkeld voor een specifiek type bedrijf (massakeukens) behorende tot de dienstensector?”
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DEEL II: MATERIAAL & METHODE 
 

 

“Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?” 

 

 

 
 

Afbeelding 14: Structuur onderzoek 

Exploratief marktonderzoek (HS4.1): 

Managers "massakeukens" interviewen. 
Welke MRP(II)-gerelateerde tools gebruikt 
het management op dit moment? Wat zijn 
de nadelen van hun implementatie? Wat 
heeft het management nodig?

 REA data model structuur (HS6):

Op basis van de geïdentificeerde vereisten 
een specifieke data model creëren 
geïnspireerd door het REA track-and-trace 
model (Laurier, 2010).

Business logica (HS5):

Hun noden vertalen in termen van MRPII-
lgogica en vervolges algoritmes definiëren 
om de benodigde problemen op te lossen.

Programma (HS7):

De relevante business logica alsook de 
gecreëerde REA data model structuur 
vertalen tot een werkend programma.

Keuze partner voor case-studie (HS4.2):

Vervolgens moest er een partner gekozen 
worden, waarvoor we via een nauwe 
samenwerking een MRP(II)-toepassing 
gaan ontwikkelen, die rekening houdt met 
hun specifieke problemen. Hiervoor werd 
een diepgaand interview afgenomen.
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Hoofdstuk 4: Marktonderzoek 
 
 

 

 
Afbeelding 15: Overzicht HS4 

 

In dit hoofdstuk worden eerst in punt 4.1 de gebruikte methodes en werkwijze toegelicht die 

gebruikt zijn tijdens het exploratieve marktonderzoek om de stand van zaken in de praktijk bij 

massakeukens in kaart te brengen.  

Vervolgens is het de bedoeling om, zoals eerder vermeld, het gevoerde onderzoek een 

praktische dimensie te geven door via REA een MRP(II)-toepassing te maken op basis van de 

specifieke vereisten van een partner-bedrijf. In het kader hiervan zal vervolgens in punt 4.2 

toegelicht worden welke methoden gebruikt werden om een dieper inzicht te krijgen in de 

specifieke vereisten van dit bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploratief marktonderzoek (HS4.1): 

Keuze partner voor case-studie (HS4.2):
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4.1 Exploratief marktonderzoek: stand van zaken in “massakeukens” 
 

 
Afbeelding 16: Overzicht HS4.1 

 

De eerste stap in het onderzoek was een marktonderzoek in de gekozen
30

 sector, namelijk 

deze van de “massakeukens”. Deze fase van het onderzoek was van exploratieve
31

 aard en 

werd gevoerd door middel van semigestructureerde interviews afgenomen bij de managers
32

 

die verantwoordelijk waren voor de productieplanning, bestelbeslissingen en 

personeelsplanning. Dit type interviews wordt gekenmerkt door het gebruiken van een niet-

gestructureerde lijst van vragen. Deze techniek werd gekozen omdat de interviewer de nodige 

vrijheid heeft om het verloop van het interview te bepalen. Het komt erop neer dat er gebruik 

wordt gemaakt van een vragenlijst
33

, die als het ware een scenario van een gesprek voorstelt. 

Dit vormt een opsomming van aandachtspunten die behandeld moeten worden, maar waarvan 

de interviewer steeds kan afwijken indien er iets interessant vermeld wordt door de 

geïnterviewde (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006).  

Voor elk van de geïnterviewde
34

 bedrijven werd nadien een uitgebreid verslag gemaakt en 

werd de stand van zaken omtrent hun gebruik van MRP(II)-gerelateerde tools in kaart 

gebracht door het toekennen van een score aan vier rubrieken.  

 

Bedrijf X Zwak Matig Goed Gevorderd 

Forecasting 

 
 

  Bestellingen 

 
 

  Personeelplanning 

 
 

  Autonomie 
 

   Tabel 3: Evaluatietabel stand van zaken  

 

                                                 
30

 Om inzicht te krijgen in de keuze voor de sector verwijzen we u naar punt 2.3 Keuze toepassingsgebied: “massakeukens”. 
31

 Exploratief of verkennend onderzoek heeft tot doel tot inzichten te leiden 
32

 In geïnterviewde bedrijven (McDonalds, Pizza Hut & Ikea) was er steeds één manager voor al deze beslissingen verantwoordelijk. 
33

 In deze context ook wel een “interviewing guide” of “topic gids” genoemd. 
34

 McDonalds, Pizza Hut & Ikea werden succesvol geïnterviewd. Andere bedrijven zoals Colmar, Lunch Garden en Quick werden allen 

zowel per brief, telefoon als fysisch gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek, maar weigerden. 

Exploratief marktonderzoek (HS4.1): 

Managers "massakeukens" interviewen. 
Welke MRP(II)-gerelateerde tools gebruikt 
het management op dit moment? Wat zijn 
de nadelen van hun implementatie? Wat 
heeft het management nodig?
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Deze rubrieken waren forecasting, bestellingen, personeelsplanning en autonomie. De link 

met de in hoofdstuk 2 besproken MRP(II)-componenten is vrij duidelijk voor drie van de vier 

rubrieken. Zo heeft de rubriek forecasting duidelijk te maken met de graad waarin forecasting 

algoritmes worden gebruikt, alsook de graad van sofisticatie van de geïmplementeerde 

algoritmes. De tweede rubriek, bestellingen, slaat dan weer op de wijze waarop er software 

gebruikt wordt om de managers te assisteren bij de bestelbeslissingen en slaan dus op de 

functionaliteiten die behoren tot de componenten MPS & MRP. De personeelsplanning 

rubriek heeft te maken met het gebruik van CRP. De laatste rubriek ten slotte, autonomie, 

heeft dan weer te maken met de moeite die moet worden gedaan door de managers om de 

output van de drie bovengenoemde rubrieken te verkrijgen alsook te gebruiken bij het nemen 

van beslissingen.  

Een overzicht van de stand van zaken in de sector is interessant omdat  het inzichten geeft in 

de wijze waarop er nu reeds van MRP(II)-gerelateerde tools gebruik wordt gemaakt in 

massakeukens alsook de voor- en nadelen van de huidige tools.  

De geïdentificeerde nadelen vormen immers een belangrijke bron van inspiratie omtrent de 

functionaliteit die we de te ontwikkelen MRP(II)-toepassing (deels) kunnen geven om zo met 

de MRP(II)-toepassing niet alleen een academische toegevoegde waarde (aan REA, alsook 

“service science
35

”), maar eveneens een praktische toegevoegde waarde te realiseren.  

 

De informatie die in dit exploratief onderzoek vergaard wordt, is cruciaal om de scope van de 

ontwikkelde MRP(II)-toepassing (Afbeelding 10) te kunnen vastleggen. Dit is noodzakelijk 

opdat men de business logic, die voor deze sector nodig is, zou kunnen identificeren. Deze 

kan dan in een latere fase door het programma gerealiseerd worden dankzij ontwikkelde 

algoritmes. 
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 Om inzicht te krijgen in de inhoud van “service science” verwijzen we u naar punt 2.3 Keuze toepassingsgebied: “massakeukens”. 
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4.2 Keuze partner voor casestudie  
 

 

Afbeelding 17: Overzicht HS 4.2    

 

Gezien het feit dat de praktische bruikbaarheid van de toepassing een belangrijk element is in 

het onderzoek, zal de bewuste MRP(II)-toepassing specifiek ontwikkeld worden rekening 

houdende met de vereisten van een specifiek bedrijf. Opdat dit succesvol zou kunnen 

verlopen, moest daarom een partner gevonden worden waarmee een nauwe samenwerking 

tijdens de ontwikkeling van onze toepassing mogelijk was. Met andere woorden, er zal een 

casestudie uitgewerkt worden waarin de specifieke implementatie van de algemene scope 

voor massakeukens zal worden toegepast. 

Het is vanzelfsprekend onmogelijk om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen voor een 

bedrijf indien men geen ondubbelzinnig en volledig inzicht heeft in de specifieke noden, ook 

wel “requirements” genoemd, van het bedrijf (Wieger, 2000). Er bestaat een hele discipline 

omtrent de ideale wijze om de behoeften voor een software systeem te identificeren, nl. 

“requirements engineering”. Binnen deze discipline bestaan tal van frameworks, die een 

uiteenlopend aantal technieken toepassen afhankelijk van de specifieke karakteristieken van 

het project. Een goed overzicht hiervan kan de lezer terugvinden in de volgende paper 

(Tsumaki & Tamai, 2005). 

Er is uiteindelijk voor gekozen om inzicht te verwerven in de requirements voor de MRP(II)-

toepassing door gebruik te maken van een diepte-interview met de manager die de bewuste 

software in het bedrijf zal moeten gebruiken. De keuze voor interviews (Do Prado Leite & 

Gilvaz, 1996) is tweeërlei: populariteit en eenvoud van de methode. Het afnemen van 

interviews is immers de meest populaire methode voor het verzamelen van requirements. 

Daarnaast leent het zich ook voor de praktijk, aangezien het toepassen ervan relatief 

eenvoudig is in vergelijking tot heel wat andere requirements engineering technieken.  

Net zoals in de exploratieve fase van het marktonderzoek wordt nu ook om dezelfde redenen
36

 

gekozen voor een semigestructureerd interview. 

                                                 
36

 Zie punt 4.1 (oa. Grotere vrijheid bij het sturen van de interview) 

Keuze partner voor case-studie (HS4.2):

Vervolgens  moest er een partner gekozen 
worden, waarvoor we via een nauwe  
samenwerking een MRP(II)-toepassing 
gaan ontwikkelen, die rekening houdt men 
hun specifieke problemen. Hiervoor werd 
diepgaande interview afgenomen.
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Om het diepte-interview succesvol uit te voeren, werd er bij het afnemen ervan rekening 

gehouden met twee belangrijke richtlijnen (Hove & Anda, 2005). De eerste heeft te maken 

met het feit dat de interviewer met een open-minded attitude de geïnterviewde moet toelaten 

om zijn visie op wat hij nodig heeft uit te drukken. De tweede is dat de interviewer door 

middel van het toepassen van de interviewtechniek “doorvragen” (probing) ervoor zorgt dat 

de geïnterviewde gestimuleerd wordt zo uitgebreid en diep mogelijke antwoorden te 

verschaffen. 
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Hoofdstuk 5: Business logica 
 

 

 

Afbeelding 18: Overzicht HS5 

 

Nadat we door middel van het exploratieve marktonderzoek de scope
37

 van de te ontwikkelen 

MRP(II)-toepassing hebben vastgelegd, moeten er beslissingen gemaakt worden over de wijze 

waarop de business logica geïmplementeerd zal worden.  

Indien de scope nader wordt bekeken (Afbeelding 11), dan blijkt dat de uiteindelijke business 

logica uit drie grote luiken zal bestaan: forecasting, MRP en CRP.  

In dit deel zullen we uitleggen welke algemene technieken er gebruikt worden voor het 

realiseren van elk van deze componenten alsook welke eventuele java
38

 packages
39

 we 

hiervoor zullen gebruiken. 

Het is hierbij belangrijk duidelijk te maken dat we in dit hoofdstuk niet tot doel hebben in te 

gaan in de specifieke wijze waarop deze technieken toegepast zijn in het kader van de 

casestudie. Dit zal immers uitgebreid worden besproken in deel III
40

 van de thesis. 
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 Zie punt 2.2 Scope ontwikkelde MRP(II)-toepassing 
38

 De MRP(II)-toepassing is geschreven in Java, voor verdere details gelieve HS7: Programma te bekijken. 
39

 Een package is een verzameling klassen, waarin een aantal methodes zijn gedefinieerd, die een functionaliteit aan het programma voegen. 
40

 Deel III: Resultaten, HS 9: Business logica 

Business logica (HS5):

Forecasting (5.1): 

*Techniek: lineaire regressie
*Package: SuanShu 1.9.0 

MRP (5.2):

*Techniek: standaard + optimal 
service level
*Package: eigen implementatie

CRP (5.3):

*Techniek: mixed integer 
programming
*Package: lpsolve 5.5
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5.1 Forecasting 
 

 
Afbeelding 19: Overzicht  HS5.1 

 

Er zijn heel wat verschillende technieken beschikbaar voor het maken van prognoses, gaande 

van simpele heuristieken tot complexe statistische modellen. Gezien de algemene 

beschikbaarheid van computerkracht vormt de mathematische complexiteit niet langer een 

reëel struikelblok voor haar implementatie, maar toch is complexer niet steeds beter (Meade, 

2000). De optimale keuze van de te gebruiken forecasting techniek wordt in belangrijke mate 

bepaald door de voorspellingshorizon
41

 (Hoshmand, 2010). 

De voorspellingshorizon werd in het onderzoek gelijkgesteld aan één jaar. De redenen hebben 

te maken met specifieke kenmerken en voorkeuren van het partnerbedrijf (IKEA restaurants) 

en worden later, in onderdeel III: resultaten (HS9), kort toegelicht. 

Er is in dit onderzoek gekozen om de forecast te doen door middel van een simpele lineaire 

regressie
42

 toegepast op tijdsreeksen.  

De keuze voor een enkelvoudige lineaire regressie werd gemaakt om een aantal redenen. De 

eerste en onmiddellijk voornaamste reden is dat het bedrijf waarmee we samenwerken voor de 

casestudie (Ikea Restaurants) expliciet wenste dat de forecasting op basis van lineaire 

regressie gebeurde. Er werd gekozen om hun wens te respecteren, wat niet erg was gezien het 

de meest populaire kwantitatieve techniek is voor de vooropgestelde voorspellingshorizon 

(1jaar) en dat een recente survey (McCarthy, Davis, Golicic, & Mentzer, 2006) heeft 

aangetoond dat het merendeel van haar gebruikers tevreden is over de accuraatheid van haar 

resultaten. In deze survey wordt echter gewezen op een dalende tevredenheid omtrent het 

gebruik van lineaire regressie in 2006 ten opzichte van de jaren ’70 en ’80. Dit heeft echter te 

maken met het feit dat de volatiliteit op het niveau van de individuele bedrijven sterk is 

toegenomen doorheen de jaren (Comin & Philippon, 2006). Deze zwakte is echter één waar 

IKEA tot nu toe zeker en vast nog niet mee is geconfronteerd, getuige haar constant zeer 

sterke groei (Kling & Goteman, 2003). Aangezien IKEA restaurants in belangrijke mate 

                                                 
41

 Voorspellingshorizon heeft te maken hoever men in de toekomst wil forecasten. 
42

 Meer specifiek werd hier de kleinste-kwadratenmethode (=Ordinary Least Squares) toegepast. Meer uitleg zie: 

http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/VStat/html/les5.html 

Forecasting (5.1): 

*Techniek: lineaire regressie
*Package: SuanShu 1.9.0 
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meegroeit met IKEA zelf, kan deze logica bijgevolg ook op IKEA restaurants toegepast 

worden. 

 

Bij uitvoering van een simpele lineaire regressie wordt de forecast berekend door de oorzaak-

gevolg
43

 relatie tussen twee variabelen te kwantificeren door analyse van het verband tussen 

geobserveerde waarden van beide variabelen. 

 

Vergelijking 1: simpele lineaire regressie (Gujarati, 2009) 

 

Het meer in detail bespreken van deze techniek valt buiten het bestek van het onderzoek, voor 

informatie wordt daarom verwezen naar een standaard handboek econometrie (Gujarati, 

2009). 

Het daadwerkelijk uitvoeren van de statistische berekeningen in het kader van deze 

forecasting techniek werd mogelijk gemaakt een java package genaamd SuanShu
44

 1.9.0 

(Numerical Method Inc.), dat ontwikkeld is door een in Hong Kong gevestigde 

mathematische consulting bedrijf genaamd “Numerical Method”.  Opdat we haar 

functionaliteit konden gebruiken, dienden we een academische licentie aan te vragen, die we 

als lid van de UGent kregen. 

5.2 Material Requirements Planning (MRP) 
 

 
Afbeelding 20: Overzicht HS5.2 

 

Een uitgebreide uiteenzetting over de standaard algoritmes waardoor de MRP op basis van de 

forecast een productieplanning voortbrengt, kan eerder in de thesis gevonden worden
45

. 

Gezien dat de wijze waarop MRP in de ontwikkelde MRP(II)-toepassing werd 

geïmplementeerd identiek is aan deze eerder beschreven standaard wijze, moet er daarom in 

                                                 
43

 In vergelijking 1 stelt variabele X (oorzaak) het jaartal voor, en Y de daarbij horende omzet (gevolg) voor dat jaar. 

 
45

 Deel I: Introductie, HS2.1: Material Requirements Planning (MRP) 

yt = β0 + β1xt + ε t

MRP (5.2):

*Techniek: standaard + optimal 
service level
*Package: eigen implementatie
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deze rubriek niets extra uitgelegd te worden. De concrete details omtrent de implementatie 

ervan in het programma worden verder in de thesis besproken
46

. 

Een punt dat echter ook relevant is te vermelden, is de wijze waarop de veiligheidsvoorraad 

zal bepaald worden. Hierbij zal de veiligheidsvoorraad bepaald worden door de optimale 

service level te bereken. De service level is een percentage dat de verwachte kans voorstelt 

dat de vraag niet groter zal zijn dan de aanwezige voorraad. Het vormt een trade-off tussen 

enerzijds de voorraadkost (ruimte, personeel, diefstal, etc.) en anderzijds de kost ten gevolge 

van een stock-out (frustratie klant, geen verkoop, etc.).  

De manager zal deze twee parameters (voorraadkost en kost van stock-out) moeten inschatten 

en op basis hiervan zal het systeem de optimale service level berekenen  (Vermorel, 2012). 

5.3 Capacity Requirements Planning (CRP) 
 

 
Afbeelding 21: Overzicht HS 5.3 

Zoals eerder
47

 in de thesis uitgelegd is de CRP een soort van feedback-loop, die nagaat wat de 

benodigde capaciteit is om de productieplanning te realiseren. De CRP kan in dit kader de 

gebruiker van een MRP(II)-toepassing helpen om optimaal te beslissen of het opportuun is de 

capaciteit (bv. aantal arbeiders) te laten toenemen of afnemen, gegeven de financiële 

parameters die met de beslissing verbonden zijn.  

Om dergelijke optimalisatieproblemen op te lossen, gaat er beroep gedaan worden op de 

kennis uit het vakgebied van de operations research. 

 

 

Afbeelding 22: Oplossen capaciteitsprobleem 
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 Deel III: Resultaten, HS 11: Programma 
47

 Deel I: Introductie, Hoofstuk 2.1.2 Capacity Requirements Planning (CRP) 

CRP (5.3):

*Techniek: mixed integer 
programming
*Package: lpsolve 5.5

Capaciteitsprobleem MIP probleem
Branch & bound 

algoritme
Oplossing

Definiëring:
* te optimaliseren functie
* constraints voor oplossing
* welke variabelen integers zijn

Vertalen
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Hierbij worden dergelijke problemen vaak opgelost door deze eerst te vertalen naar de vorm 

van een mixed integer programming (MIP) probleem (Beaumont, 1997) . Een MIP probleem 

is een speciale vorm van een lineair programming (LP) probleem, waarbij bepaalde variabelen 

integers (gehele getallen) zijn, terwijl andere dan weer reëel getallen zijn. Eens het probleem 

naar de MIP vorm vertaald is, kan deze vervolgens opgelost worden door speciaal ervoor 

ontwikkelde technieken toe te passen. De techniek die wij hiervoor gebruikt hebben, is het 

branch-and-bound (B&B) algoritme. Het principe waarop B&B berust, is het verdeel-en-heers 

principe (Stein, 2007). In de verdeel-fase wordt het oorspronkelijk probleem verdeeld in een 

aantal kleinere problemen (branching), terwijl in de heers-fase er wordt geschat hoe goed de 

oplossing is die men krijgt voor de kleinere problemen. Door deze stappen systematisch te 

doorlopen krijgt men uiteindelijk de optimale oplossing. 

Exacte details omtrent de berekeningen die in het kader van het toepassen van de B&B 

techniek moeten worden uitgeoefend vallen buiten het bestek van de thesis en wordt bijgevolg 

voor verwezen naar (Mitten, 1970). 

De toepassing van B&B in de ontwikkelde MRP(II)-toepassing gebeurt door middel van een 

package genaamd “LPSOLVE”
48

 (LP_SOLVE). Deze package is open-source en valt onder 

een LGPL
49

 licentie, wat voor onze onderzoeksdoeleinden geen enkele beperking met zich 

meebrengt.  

Relevant te vermelden is dat deze package oorspronkelijk geschreven is in C++ en dat 

bijgevolg met een java wrapper moet worden gewerkt. Voor meer informatie omtrent de 

installatie procedure wordt verwezen naar de rubriek ‘Using lpsolve from Java’ op de 

lp_solve website (LP_SOLVE). 

 

  

                                                 
 
49

 Informatie omtrent inhoud LGPL licentie: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 
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Hoofdstuk 6: REA datamodel structuur 
 

 

 

In de introductie over REA (supra, hoofdstuk 1) werden een aantal verschillende mogelijke 

invalshoeken in grote lijnen uitgelegd. In dit deel van het onderzoek wordt afgeleid welke 

inzichten het best geschikt bleken om tot het een finaal REA datamodel te komen (infra, 

hoofdstuk 10), dat bovendien op maat gemaakt is voor de onderzoeksvraag. 

Vooreerst wordt in punt 6.1 het relevante REA proces geselecteerd, rekening houdend met de 

noden van dit onderzoek. Als basis wordt het conversie proces gehanteerd. Dit is een evidente 

keuze gezien de aard van de business logica die het dient te ondersteunen (supra, hoofdstuk  

2). Er wordt opgemerkt dat ook rekening wordt gehouden met het verkoops-, aankoop- en 

arbeidsacquisitie proces. Hoewel meerdere bronnen deze processen bespreken is ervoor 

geopteerd om de definiëring in lijn te leggen van (Hruby, Model-Driven design using business 

patterns, 2006). Dit vooral omwille van de duidelijkheid en relatief simpele definiëring van 

Hruby. 

Vervolgens is het tracking and tracing conceptual model, zoals geïntroduceerd in (), gebruikt 

om elk van deze processen te implementeren. Eerst wordt in punt 6.2 een overzicht gegeven 

van het model. Het is niet de bedoeling om een exhaustieve analyse te doen. Hiervoor wordt 

verwezen naar (Laurier, 2010). Verder wordt er geargumenteerd waarom dit model gebruikt 

werd in dit onderzoek. Op deze manier wordt de lezer in staat gesteld om te begrijpen hoe het 

resulterende REA datamodel tot stand komt in hoofdstuk 10. 
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6.1 Identificatie van de relevante processen 

 

Zoals reeds gezegd is, is het centrale proces in dit onderzoek het conversieproces. Deze wordt 

in dit onderzoek gedefinieerd als: het creëren van nieuwe economische middelen door het 

verbruiken van middelen van een andere soort. Merk op dat deze definiëring een enge versie 

is van deze van Hruby
50

.  

Maar hier zijn drie andere processen nauw mee verweven. Namelijk die van verkoop, 

aankoop en arbeidsacquisitie. Deze zijn eigenlijk alle drie een bepaald soort van het 

uitwisselingsproces. Een uitwisselingsproces wordt volledig zoals in (Hruby, 2006, p. 23) 

gedefinieerd: de overdracht van (sommige van de rechten geassocieerd met) een middel van 

één economic agent naar de andere. Gezien de context van massakeukens is het evident dat de 

te creëren economische middelen verkocht moeten worden. Dit gebeurt in een verkoopproces. 

De te verbruiken middelen zijn arbeid en grondstoffen. Om deze te kunnen verbruiken moeten 

deze aangekocht worden. Vandaar de koppeling naar het arbeidsacquisitie- respectievelijk 

aankoopproces. 

Dit vertaalt zich in vier resulterende processen. Het is duidelijk dat de meerwaarde van het 

REA datamodel hierdoor extra benadrukt wordt, ook al implementeert de MRP(II) logica in 

een strikte zin slechts 1 van de vier processen. Hierdoor wordt immers aangetoond hoe het 

REA datamodel, dat onze MRP(II) toepassing ondersteunt, gemakkelijk kan worden 

uitgebreid en geïntegreerd worden om ook andere processen te ondersteunen. Deze processen 

zouden dan ook gebruik kunnen maken van dezelfde primaire data. Daarenboven wordt zo de 

basis gelegd voor verder onderzoek. 

Deze processen schetsen samen de context waarbinnen het finale REA datamodel zich dient te 

situeren. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 “Het doel van het REA conversieproces is om nieuwe economische middelen te creëren of om de eigenschappen van bestaande resources 

te veranderen door gebruik te maken of het verbruiken van middelen van dezelfde of een andere soort. Economische events in de conversie 

processen kunnen de waarden van de eigenschappen veranderen, alsook eigenschappen toevoegen en verwijderen.”  

Vrij vertaald uit  (Hruby, 2006). 
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6.2 Tracking and tracing conceptual model 
 

Zoals geïntroduceerd in (Laurier, 2010, p. 101) is het tracking and tracing conceptual data 

model een referentiemodel voor de registratie van economische data, die het bovendien 

mogelijk maakt om de middelenstromen te volgen doorheen de distributieketen en de 

oorsprong van een middel te achterhalen. Dit model is onderlegd door het REA model 

(McCarthy W. E., 1982). 

 

 

Afbeelding 23: Tracking and tracing conceptual data model structure (Laurier, 2010, p. 106) 

 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. worden tien concepten geïllustreerd samen met 

hun onderlinge relaties: economic agent, organizational unit, economic event, decrement 

event, increment event, economic resource, transaction view, economic commitment, 

increment commitment en decrement commitment. De reden waarom er in de voorliggende 

tekst wordt gewerkt met de term “concept” in plaats van bijvoorbeeld klasse is omdat er op 

die manier geen verwarring kan ontstaan bij de overgang naar het programmeerniveau (infra, 

hoofdstuk 7). Bovendien is het belangrijk dat er een duidelijk onderscheid kan worden 

gemaakt tussen een concept (bijvoorbeeld economic resource) enerzijds en de entiteiten 

(bijvoorbeeld gerecht of grondstof) die ze voorstellen anderzijds. In het resulterende REA 

datamodel zullen deze concepten immers hun concrete invulling krijgen onder de vorm van 

entiteiten (infra, hoofdstuk 10).  
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Economic agent slaat op natuurlijke personen die handelen namens legale personen, 

voorgesteld door het organizational unit concept. Deze opsplitsing geeft het genuanceerde 

verschil weer tussen “effectief uitvoeren” en de “economische controle”. De economic agent 

voert de economic event concreet uit, terwijl de organizational unit controle heeft over de 

economic resources en het effect van de economic event ervaart i.pv. uitvoert.  

Dit is het gemakkelijkst te illustreren door een voorbeeld: een werknemer (economic agent) 

voert een taak (economic event) uit die de middelen (economic resource) van de werkgever 

(organizational unit) beïnvloeden. Het concept economic resource vertegenwoordigt middelen 

die schaars zijn, nut hebben en onder de controle vallen van een organizational unit. Deze 

wordt beïnvloed door het economic event concept. Meer bepaald kan een economic event 

veranderingen veroorzaken in de stocks van deze resources (Yu, 1976).  

Verder stellen increment en decrement event de stijging respectievelijk daling van deze 

resources voor. De “belofte” om deze events in de toekomst te vervullen wordt 

geconceptualiseerd door de commitments. Meer specifiek door de economic, increment en 

decrement commitment. Ten slotte is er nog het transaction view concept. Merk op dat deze 

niet expliciet in de REA model is opgenomen (McCarthy G. L., 2002). Deze aggregeert de 

percepties  tegenover de events en commitments die ingenomen worden door de verschillende 

organizational units.  

Waarom dit conceptueel datamodel is gekozen berust op meerdere redenen. Vooreerst voldoet 

dit model op een elegante manier aan de specifieke eisen (zie hoofdstuk 4 en 5) van ons 

onderzoek. In (Laurier, 2010, p. 110) wordt immers aangetoond dat dit model niet alleen 

gebruikt kan worden voor uitwisselingsprocessen maar ook voor transportatieprocessen 

(bijvoorbeeld distributieprocessen) en conversieprocessen (bijvoorbeeld productieprocessen). 

Deze laatste zijn in het bijzonder interessant binnen de onderzoekscontext. Overigens zorgt de 

toepassing van dit model ervoor dat de eerder besproken uitbreidbaarheid van ons REA 

datamodel nog ruimer wordt. Meer bepaald kan het REA datamodel dan niet alleen uitgebreid 

worden over verschillende domeinen, maar ook over verschillende organisaties. Dit komt 

omdat in dit model de twee invalshoeken van een economic event en economic commitment 

erkend worden. Op deze manier kan eenzelfde event worden waargenomen als zowel een 

increment en decrement event door verschillende organisaties. Recente ontwikkelingen tonen 

bovendien aan dat traceerbaarheid in de voedselsector steeds belangrijker wordt
51

 (Opara, 

2002).  

                                                 
51

 Dit wordt later ook bevestigd door ons marktonderzoek (infra, hoofdstuk 8). 



 41 

Hoofdstuk 7: Programma 
 

 

Op basis van de resultaten van de bovenstaande onderzoekstappen en de scope is het de 

bedoeling dat deze geïntegreerd worden in een werkend programma. Het ontwikkelen van een 

programma brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. In dit onderdeel wordt meer duiding 

gegeven bij deze uitdagingen en de materialen en methoden in het algemeen die gebruikt 

werden om deze te overwinnen. Deze materialen en methoden vormen de bouwstenen van ons 

finaal programma. 

Een eerste beslissing heeft te maken met de keuze van de programmeeromgeving. In punt 4.1 

wordt enerzijds de keuze van de programmeertaal en anderzijds de integrated development 

environment (IDE)
52

  vermeld die gebruikt werd om het programma te schrijven. Punt 4.2 legt 

uit hoe het tracking and tracing conceptual data model geïmplementeerd wordt in de gekozen 

programmeeromgeving. Er wordt ook stilgestaan bij de beweegredenen hiervoor en de 

implicaties. Ten slotte wordt in punt 4.3 uitgelegd hoe de business logica in het programma 

geïntegreerd werd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de integratie van deze business 

logica met het tracking and tracing conceptual data model op programmeerniveau. 
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 Een integrated development environment (IDE) is computersoftware die softwareontwikkelaars helpt bij het ontwikkelen van 

computersoftware. 
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7.1 Programmeeromgeving 
 

Het ligt voor de hand dat bij het schrijven van een programma er een keuze moet gemaakt 

worden wat betreft de programmeeromgeving. Deze keuze kunnen we grosso modo 

opsplitsen in twee beslissingen. De eerste heeft te maken met de programmeertaal en de 

tweede met de integrated development environment (IDE). 

Java
53

  werd als programmeertaal gebruikt. Java biedt heel wat voordelen voor het 

ontwikkelen van software. Een gedetailleerde uitleg van de eigenschappen en voordelen van 

Java valt buiten het bestek van deze thesis maar de belangrijkste worden kort toegelicht. Voor 

verdere informatie verwijzen we naar de literatuur. Een mooi overzicht wordt gegeven in 

(Andrew C. Staugaard, 1999, pp. 12-18). Een van de belangrijkste voordelen van Java is zijn 

platformonafhankelijkheid. Dit wil in essentie zeggen dat het programma werkt op meer dan 

één systeemplatform (bijvoorbeeld Mac en Windows).  Daarenboven is Java relatief simpel in 

vergelijking met andere programmeertalen zoals C++.Bovendien is Java ideaal voor het 

ontwikkelen van business applicaties omwille van een uitgebreide klassenbibliotheek die de 

ontwikkeling van graphical user interfaces (GUI) 
54

, database connectiviteit etc. 

vergemakkelijkt. Bij het bouwen van het programma werd extensief gebruik gemaakt van 

deze klassenbibliotheek. Ten slotte is het gebruik van Java heel goedkoop (quasi gratis).  

Als integrated development environment (IDE) werd Netbeans (platform 7)  gebruikt. Het 

voornaamste voordeel was het gebruiksgemak bij het maken van de GUI. Voor meer 

informatie over Netbeans en zijn voordelen verwijzen we naar (Böck, 2011). 

 

7.2 Implementatie REA-structuur 
 

Het is duidelijk dat een REA-structuur in het programma zal moeten worden gebouwd, meer 

bepaald in Java met de hulp van Netbeans. In de huidige literatuur is er nog geen 

standaardmethode vermeld om dit te doen. Aan de andere kant zijn er wel al enkele 

mogelijkheden geïllustreerd, zoals bijvoorbeeld in (Hruby, Model-driven design using 

business patterns, 1998, pp. 128-148). Hruby heeft hiervan een concreet voorbeeld uitgewerkt 

in Java. Merk wel op dat we in deze bespreking algemeen blijven. In punt 3.4 wordt het finale 

programma uitgelegd. 
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 Java is een strikt object georiënteerde programmeertaal geïntroduceerd door Sun Microsystems in 1995. Meer informatie is te vinden op 

Ongeldige bron opgegeven. http://www.java.com/nl/. 
54

 Een graphical user interface of grafische gebruikersomgeving is een manier van interactie tussen gebruiker en het programma waarbij o.a. 

grafische beelden, widgets en tekst gebruikt kunnen worden. 
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Zoals vermeld in punt 2.3 gebruiken we meer bepaald het tracking and tracing conceptual data 

model (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). In de verdere uitleg van dit onderdeel wordt 

duidelijk gemaakt hoe alle elementen kunnen worden gerealiseerd in het programma. Eerst 

wordt de invulling van de termen concepten, relaties en attributen besproken. Vervolgens 

wordt de overgang van concept naar entiteit en van entiteit naar instantie besproken. Ten 

slotte wordt uitgelegd hoe deze data wordt gestructureerd en opgeslagen.   

 

 

Afbeelding 24: Tracking and tracing conceptual data model structure (Laurier, 2010, p. 106) 
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7.2.1 Concepten, entiteiten en instanties 
 

In essentie worden de concepten (bijvoorbeeld economic resource) uitgebreid door 

verschillende entiteiten (bijvoorbeeld producten en grondstoffen).  Deze zullen at run-time op 

hun beurt concreet worden gemaakt door verschillende specifieke instanties (bijvoorbeeld 

product nummer 19) . 

Deze logica moet overgezet worden in het programma door gebruik te maken van Java. De 

werkwijze wordt hieronder uit de doeken gedaan. 

 

 

Afbeelding 25: overgang REA naar Java 

 

De concepten worden voorgesteld als superklassen. Een superklasse is een klasse die 

uitgebreid wordt door een andere klasse. De uitbreidende subklasse erft de eigenschappen en 

gedrag van de superklasse. Het zijn de entiteiten die zullen worden voorgesteld door deze 

subklassen. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan deze structuur van overerving. De 

voornaamste voordelen zijn hogere efficiëntie door hergebruik
55

  en de mogelijkheid om een 

klasse hiërarchie te bouwen die overzichtelijker is. 

De instanties worden op hun beurt voorgesteld door objecten van de klassen die ze 

instantiëren. Deze objecten zijn een specifieke invulling van de klasse waarop ze betrekking 

hebben. Dit zorgt ervoor dat ze concreet en dus individueel identificeerbaar zijn, wat exact de 

bedoeling is van deze instanties. 
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 Er wordt vermeden dat dezelfde code meerdere keren moet worden herhaald. 

JavaREA

Concept

vb. economic resource

Entiteit

vb. Product/Grondstof

Instance

vb. Product nr. 19

Superklasse

Subklasse

Object
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7.2.2 Relaties 
 

Concepten zijn gelinkt aan elkaar. In dit onderzoek is er enkel sprake van 1-op-1-relaties en 1-

op-veel- relaties.  

Er werd geopteerd om te werken met vreemde sleutels
56

 die verwijzen naar primaire sleutels
57

 

. Elke entiteit bevat een primaire sleutel die uniek is. Een link tussen entiteit A en B is niets 

meer dan een vreemde sleutel van entiteit A die dezelfde waarde heeft als de primaire sleutel 

van entiteit B. De waarden van de sleutels werden voorgesteld door een geheel getal. Om 

ervoor te zorgen dat de waarden van de primaire sleutels steeds uniek zijn, werd een klasse en 

methode “IdCreator”  ontworpen. In de klasse wordt bijgehouden wat de laatst gebruikte 

primaire sleutel was. Wanneer er een nieuwe instantie van een entiteit wordt aangemaakt, 

dient er een primaire sleutel ingesteld te worden. Deze sleutel wordt opgehaald door de 

“IdCreator”-methode die bij het laatst gebruikte geheel getal als primaire sleutel één optelt en 

dit weergeeft.   

In het geval van een 1-op-veel-relatie werd ervoor geopteerd om de vreemde sleutel op te 

slaan in de entiteit langs de veel-zijde. Dit heeft als voordeel dat men steeds slechts één 

vreemde sleutel moet opslaan per entiteit in plaats van een lijst van vreemde sleutels. In deze 

situatie verwijst een entiteit steeds naar slechts één andere entiteit. Voor de 1-op-1-relatie 

maakt dit niet uit, er wordt steeds één vreemde sleutel per entiteit opgeslagen. 

 

7.2.3 Attributen 
 

Net zoals de attributen op REA-niveau  de eigenschappen van een concept of entiteit 

concretiseren, worden in Java de attributen binnen een klasse geconcretiseerd door middel van 

in de klasse gedefinieerde variabelen
58

. Indien de variabelen gelijk zijn voor alle entiteiten 

van een concept worden deze in de superklasse gedefinieerd en indien de variabelen 

verschillend zijn voor sommige entiteiten van hetzelfde concept worden deze in de subklasse 

gedefinieerd. Dit wil dus zeggen op niveau van de entiteit. Gezien de subklasse de attributen 

overerft van de superklasse zorgt dit voor een efficiënte oplossing zonder dubbelwerk. 
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 Een vreemde sleutel is een verwijzing naar een unieke primaire sleutel en dit zorgt voor een link tussen de entiteiten. 
57

 Een primaire sleutel bevat een unieke waarde voor een entiteit. 
58

 Hiermee bedoelen we voornamelijk integers (geheel getal), booleans (true of false) en doubles (kommagetallen) dewelke primitieve data 

typen zijn. Maar hieronder bedoelen we ook Strings (tekst)die in principe geen primitieve data type is maar een verzameling van primitieve 

data typen namelijk characters. 
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7.2.4 Data- en informatieverwerking 
 

Een laatste belangrijke stap is hoe deze data en informatie wordt opgeslagen, zowel terwijl het 

programma loopt, wanneer we het programma afsluiten en later terug opstarten of wanneer 

we het programma doorsturen. Om deze laatste twee te realiseren moeten we de data 

persistent maken. Hiermee bedoelen we dat de informatie intact blijft wanneer we het 

programma afsluiten en op een later tijdstip terug opstarten of zelf wanneer we de data zouden 

doorsturen. De oplossing hiervoor valt uiteen in twee luiken.  

Het eerste luik zorgt ervoor dat een instantie van een entiteit kan worden opgeslagen als een 

object samen met al zijn gegevens die het object bevat onder de vorm van attributen. Dit 

gebeurt in de klasse “HashMapList” in de package “rea.Database”. Hier kan het object 

worden opgeslagen samen met zijn primaire sleutel. Concreet gebeurt dit door gebruik te 

maken van een hashmap. In een hashmap kan je verschillende stukken data opslaan samen 

met een identificatie- nummer of symbool. Met andere woorden deze bezit juist de 

functionaliteit die we nodig hebben. Op deze manier kan men gemakkelijk informatie 

opvragen via de primaire sleutel. Bovendien zijn hashmaps behoorlijk gebruiksvriendelijk en 

zijn ze serialiseerbaar (infra). 

Het tweede luik zorgt ervoor dat de informatie die gestructureerd is in hashmaps persistent 

kan worden gemaakt. Om dit te realiseren, is er gebruik gemaakt van serialisatie
59

. Deze 

functionaliteit zit in een aparte klasse, namelijk “SerializingMethods” in de package 

“rea.Database”. De methodes zijn zo ontworpen dat men voor het inlezen van data slechts 1 

methode moet aanroepen namelijk “SerializeInAllHashmaps” die alle hashmaps opvult met 

de vroeger opgeslagen data. Analoog kan het wegschrijven van de data gebeuren door het 

aanroepen van de methode SerializeOutAllHashMaps” die alle hashmaps persistent opslaat. 

Naast de hashmaps wordt er nog één ander soort stukje data weggeschreven namelijk een 

geheel getal. Inderdaad, om ervoor te zorgen dat ook na het afsluiten het geven van nieuwe 

primaire sleutels vlot verloopt moet de laatst gebruikte primaire sleutel worden bijgehouden 

en persistent gemaakt worden. Deze informatie wordt uit de klasse “IdCreator” gehaald. 
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 Serialisatie is het zodanig omzetten van een object dat het geschikt is voor opslag op een sequentieel medium of voor door te sturen. 
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7.3 Implementatie van de business logica 
 

De business logica valt uiteen in verschillende algoritmes. Om het overzicht te bewaren en 

flexibiliteit te garanderen kiezen we ervoor om deze algoritmes op te slaan in aparte klassen 

onder de vorm van methoden. Telkens wanneer een algoritme nodig is, kan deze op dat 

moment opgeroepen worden. Het komt er dus op neer dat er gebruik is gemaakt van  object 

georiënteerd programmeren. Een grondigere bespreking van object georiënteerd 

programmeren valt buiten het bestek van deze thesis, maar we verwijzen graag naar 

(Armstrong, 2006) waar de essentiële elementen uitgelegd worden. 

Deze algoritmes zullen input nodig hebben om uitgevoerd te kunnen worden en anderzijds 

zullen ze ook een bepaalde output hebben of bewerking uitvoeren. Deze input en output 

dienen geïntegreerd te worden in ons REA datamodel.  

 

 

Afbeelding 26: Wisselwerking hashmaps en business logic 

 

Wanneer een algoritme onder de vorm van een methode wordt aangeroepen, geven we de 

benodigde informatie mee. De methode bevat een parameterlijst die aangeeft welke 

informatie nodig is. De data wordt uit hashmaps gehaald en ingevuld in de parameterlijst. De 

normale manier waarop dit gebeurt is geïllustreerd op Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. Op basis van een primaire sleutel wordt verwezen naar het relevante object 

opgeslagen in een hashmap. In dit relevante object zitten methoden, getters genaamd, die de 

data (vervat in de attributen van het object) weergeven. Natuurlijk kan het gebeuren dat er een 

combinatie van data nodig is. In dit geval wordt de parameterlijst opgevuld met een 
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samenstelling van deze data. Verschillende algoritmes zullen echter een impact hebben op het 

datamodel. Deze impact vertaalt zich op twee manieren. In het eerste geval wordt er 

informatie in bepaalde objecten gewijzigd. Dit gebeurt door opnieuw te verwijzen naar het 

relevante object in de hashmap via de primaire sleutel. Vervolgens worden methoden 

opgeroepen in dat object, setters genaamd, die de attributen van dat object wijzigen naar de 

gewenste waarde. Deze gewenste waarde wordt eventueel berekend door het algoritme. De 

tweede manier waarop een algoritme impact kan hebben op het REA datamodel is wanneer er 

nieuwe instanties, of dus op programmeerniveau objecten, aangemaakt moeten worden. Voor 

deze gevallen zijn er in het programma speciale methoden gemaakt. Deze bevinden zich in de 

package “rea.HandlerRea” onder de klassen “InputRea” en “InputReaTypes”. Deze methodes 

maken de nieuwe objecten aan, vullen deze op met de gewenste waarden, geeft deze een 

unieke primaire sleutel m.b.v. de mehtode “IdCreator” (supra), linkt deze eventueel met 

andere entiteiten door vreemde sleutels in te vullen en voegt deze ten slotte toe aan de 

hashmap. 
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DEEL III: RESULTATEN 
 

 

“Wat zijn de gevonden resultaten?” 

 

 

 
 

Afbeelding 27: Overzicht deel III: resultaten 

Exploratieve marktonderzoek (HS8.1): 

Resul ta ten van de in terv iews met Managers 
"massakeukens" worden overlopen. Stand van zaken in 
praktijk wordt hier geschetst.

 REA data model structuur (HS10):

Op basis van de geïdentificeerde vereisten een specifiek 
voor data model creëeren geïnspireerd door het REA 
track-and-trace model (Laurier, 2010)

Business logica (HS9):

De specifieke noden van IKEA worden eerst vertaald in 
termen van MRPII-logica en vervolgens wordt er 
ingezicht gegeven in de wijze waarop er op basis 
hiervan de benodige algoritmes hun definitieve vorm 
hebben gekregen.  

Programma (HS11):

De wijze waarop de voor IKEA ontwikkelde business 
logica en REA data model structuur zich exact vertaald 
hebben tot een werkend programma.

Keuze IKEA restaurants voor casestudie (HS8.2):

De keuze voor IKEA restaurants als ideale partner is voor 
onze casestudie wordt uitgelegd. Er wordt inzicht 
gegeven in resultaten van het diepte-interview: de 
specifieke mogelijkheden die de MRP(II)-toepassing voor 
IKEA moet bieden worden vastgelegd.
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Hoofdstuk 8: Marktonderzoek 
 

 

 
Afbeelding 28: Overzicht HS8 

 

 

In dit hoofdstuk worden eerst en vooral in punt 8.1 de resultaten van het exploratief 

marktonderzoek uitgebreid besproken. Er wordt hierbij inzicht verkregen in de graad van 

sofisticatie van MRP(II)-gerelateerde tools die in massakeukens gebruikt worden, hun 

voornaamste gebreken, alsook de identificatie van algemene karakteristieken van de tools die 

managers in deze sector daadwerkelijk nodig hebben. 

Vervolgens wordt in het punt 8.2 specifiek ingegaan op de keuze van IKEA als 

studievoorwerp voor onze casestudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten exploratief marktonderzoek (HS8.1): 

Keuze IKEA voor case-studie (HS8.2):
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8.1 Exploratieve marktonderzoek 
 

 

 
Afbeelding 29: Overzicht HS 8.1 

 

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken in de praktijk werd een exploratief onderzoek 

uitgevoerd waarbij semigestructureerde interviews werden afgenomen bij een aantal managers 

die in massakeukens verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen omtrent 

personeelsplanning en bestellingen.  

In totaal werd er per mail, telefonisch alsook fysisch een aanvraag tot interview gedaan bij 

acht
60

 massakeukens behorende tot vijf verschillende bedrijven. Hiervan is het na heel wat 

lobbywerk gelukt om drie ervan te interviewen (McDonald’s, Pizza Hut & Ikea Restaurants) 

Dit proces werd bemoeilijkt doordat de franchise het meest voorkomende business model in 

deze sector is 
61

 (Michael, 2000), waarbij de franchisegevers de franchisenemers vaak 

onderwerpen aan strikte contracten die hen verbieden met externen te spreken over de wijze 

waarop bepaalde operationele beslissingen worden genomen. Het gevolg hiervan was dat om 

toestemming te krijgen om de bewuste interviews af te nemen contact moest genomen worden 

met de franchisegever, die vaak echter niet op onze aanvraag wou ingaan.  

Dit vormt echter geen probleem voor ons exploratief onderzoek aangezien dat de 

geïnterviewde managers behoren tot drie zeer grote en prominente bedrijven binnen de sector, 

waardoor de stand van zaken in de sector op een relatief goede manier ingeschat kon worden. 

 

  Zwak Matig Goed Gevorderd 

Forecasting         P I       M     

Bestellingen         P I M           

Personeelsplanning     I   P   M           

Autonomie   P I       M           

Tabel 4: Evaluatietabel: prestaties: McDonald's (M), Pizza Hut (P) en Ikea(I) 
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 Colmar (St.-Denijs-Westrem) , Lunch Garden (St.-Denijs-Westrem en 2*Gent), Quick (St.-Denijs-Westrem), McDonalds (Gent, 

Martelaarslaan) , IKEA restaurants (St.-Denijs-Westrem),  en Pizza Hut (Gent, De Sterre) 
61

 Contractuele relatie tussen een franchisenemer en franchisegever , waarbij de eerstgenoemde tegen betaling het recht krijgt om goederen 

en/of diensten onder de merknaam van de laatstgenoemde te verkopen. Typisch voorbeeld: McDonald’s.  (Franchise Council Of Australia) 

Exploratieve marktonderzoek (HS8.1): 

Resultaten van de interviews met managers van een 
aantal "massakeukens" worden overlopen. Stand van 
zaken in praktijk wordt hier geschetst.
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Zonder in te gaan in de specifieke details omtrent de stand van zaken in elk van de individuele 

bedrijven zijn er een aantal algemene punten die uit het onderzoek gebleken zijn.  

De interviews maakten duidelijk dat McDonald’s duidelijk tot een andere prestatie-klasse 

behoort dan de andere geëvalueerde massakeukens. Dit is enigszins toe te schrijven aan het 

vele onderzoekswerk dat McDonald’s reeds zeer lange tijd heeft verricht in het kader van het 

optimaliseren van deze beslissingen (Sasser, Clark, Garvin, Graham, Jaikumar, & Maister, 

1982). Anderzijds is dit echter ook het resultaat van het feit dat McDonald’s een fast-food pur 

sang is, terwijl de andere bedrijven echte massakeukens zijn. Toch leek het ons interessant om 

McDonald’s in het marktonderzoek en de evaluatietabel te incorporeren als benchmark 

waarmee we de prestaties van de massakeukens konden vergelijken. 

Algemeen kan er gesteld worden dat de prestaties van de massakeukens in de vier 

geëvalueerde criteria variëren van zwak tot matig. De managers bleken tools te hebben om 

hun te helpen bij het maken van forecasts, plaatsen van bestellingen en personeelsplanning. 

De gebruikte tools waren over het algemeen een verzameling Excel-werkmappen. Het 

probleem hierbij was niet enkel dat de algoritmes vervat in deze werkmappen vaak zodanig 

simplistisch waren dat hun onbetrouwbaarheid hen nutteloos maakte, maar ook dat er meestal 

per beslissing een andere werkmap werd gebruikt. De relaties tussen de verschillende 

werkmappen werden meestal niet in formules gestoken en bijgevolg moest de manager heel 

wat knip-en-plak werk verrichten om tot de gewenste resultaten te komen. 

Dit maakte het gebruik van deze tools zeer ongebruiksvriendelijk en tijdrovend, wat gezien 

hun drukke schema hen vaak ertoe bewoog om tot snelle methodes zoals heuristieken en 

ervaring over te gaan. De managers erkenden dat hun op schattingen gebaseerde beslissingen 

zeker niet ideaal waren en stelden dat er een reële nood bestond voor meer 

gebruiksvriendelijke, accurate en geïntegreerde tools. 

Er werd ook gepolst voor welke specifieke beslissingen er tools gewenst waren. Alle partijen 

vermelden forecasting, personeelsplanning, productieplanning en timing/hoeveelheid van 

bestellingen. 
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8.2 Keuze IKEA voor casestudie 
 

 

 
Afbeelding 30: Overzicht HS 8.2 

 

De beslissing om met IKEA samen te werken voor de casestudie werd gemaakt om een aantal 

redenen: bekendheid bedrijf, ruimte voor verbetering, uitgebreidheid van historische data en 

het feit dat er op dat op dat moment intern werd keken om een hun huidige tools te verbeteren 

(o.a. integratie).  

De timing voor de samenwerking kwam goed uit gezien het feit dat er op dat moment net een 

intern team van IKEA gestart was met een gelijkaardige studie. Het rechtstreeks gevolg 

hiervan was een hoge interesse van de manager in ons onderzoek betreffende de ontwikkeling 

van een MRP(II)-tool op basis van het REA datemodel.  

De IKEA restaurant manager bleek vooral in twee mogelijkheden van REA geïnteresseerd te 

zijn, namelijk de mogelijkheden van inter organisatorische (Hessellund, 2005) en intra 

organisatorische (Grabski & Marsh, 1994) integreerbaarheid van de REA datamodellen en 

traceability (Laurier, The Resource-Event Agent Ontology, 2010).  

De interesse voor de factor integreerbaarheid stamde uit de mogelijkheden dat het IKEA 

eventueel zou kunnen bieden in het kader van de integratie met de andere activiteiten van het 

bedrijf, alsook deze van het moederbedrijf met haar vele leveranciers. 

Traceability bleek dan weer relevant wegens de actuele aard van het topic in het kader van 

voedselveiligheid (European Commission: H&CP, 2007). Het concept traceability heeft te 

maken met de mogelijkheid om de bewegingen van voedsel doorheen een distributieketen te 

volgen om zo bij het uitbreken van een eventuele ziekte, gericht stoffen uit de handel te halen 

om zo verdere schade te kunnen inperken. 

De samenwerking, waarvoor acht maanden lobbywerk
62

 was vereist, had wel zijn 

voorwaarden: zo mochten er geen financiële gegevens (bv. kostprijs ingrediënten, lonen, etc.) 

                                                 
62

 Het lang lobbywerk heeft met 2 redenen te maken. 1) druk schema manager, 2) vele verschillende lagen binnen het bedrijf die hun 

akkoord moesten geven. 

Keuze IKEA voor case-studie (HS8.2):

De keuze voor IKEA restaurant als ideale partner voor 
onze case-studie wordt uitgelegd. Er wordt inzicht 
gegeven in de resultaten van het diepte-interview: de 
specifieke mogelijkheden die de MRP(II)-toepassing voor 
IKEA moet bieden worden vastgelegd.
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gebruikt worden en zou de thesis niet voor het publiek beschikbaar gemaakt mogen worden 

indien er echte gegevens uit hun database zouden worden gebruikt.  

De reden hiervoor is dat IKEA in 2011 verschillende keren zeer sterk in de kijker stond omdat 

de keten ervan beschuldigd werd gerechten onder de kostprijs te verkopen (De Tijd, 2011) en 

daarom liever niet onnodig stof wou laten opwaaien. 

Om de thesis toch toegankelijk te maken voor het publiek werd beslist om fictieve data te 

gebruiken (fictieve omzet, bill of materials, etc.), maar in ruil krijgen we hun volle 

medewerking voor het verkrijgen van informatie die onder meer vereist is voor het bepalen 

van de exacte vorm van het REA data structuur model, alsook de specifieke eigenschappen 

van de algoritmes die voor de realisatie van de business logica ontwikkeld zullen worden. In 

ruil daarvoor zou de thesis, inclusief toegang tot de code, aan IKEA overgemaakt worden, 

opdat zij het eventueel zouden kunnen onderzoeken voor eventuele
63

 implementatie in het 

bedrijf. 

IKEA haar huidige tools waren op zich niet allemaal slecht, maar zoals vaak voorkomt in 

deze sector, waren ze erg omslachtig om te gebruiken. Zo waren de tools onderling niet 

geïntegreerd, waardoor steeds de output van de ene tool manueel gekopieerd moest worden 

naar de input van de andere tool, etc.  

De exacte inhoud van de algoritmes die gebruikt werden, wist de manager ons niet te 

vertellen, wel werd ons verteld dat vooral de resultaten van de voorspellings-algoritmes verre 

van betrouwbaar waren. Dit dreef de manager er vervolgens toe om zijn eigen inzichten te 

gebruiken bij het voorspellen van de omzetten. Het berekenen van de voorspelde omzet was 

nodig als input voor een andere tool die op basis van verdeelsleutels de omzet transformeerde 

in te bestellen hoeveelheden van de verschillende ingrediënten. Dit was op betrouwbare wijze 

mogelijk omwille van het feit dat er bijzonder veel consistentie was in de verdeling van de 

omzet over de verschillende gerechten, de verschillen dagen, alsook over de verschillende 

maanden. Wel stelde hij vast dat er geen rekening werd gehouden met de trends in de 

wijziging van de samenstelling, gezien de parameters reeds enkele jaren dezelfde waarde 

hebben.  

De personeelsplanning werd ook via een tool gedaan, waarbij de input eveneens de omzet 

was. Het probleem hierbij was dus hetzelfde als bij de andere bestellings-tool, de 

onbetrouwbaarheid van de resultaten. Een ander belangrijk nadeel van de personeelsplanning-

tool was het gebrek van incorporatie van financiële parameters. Zo werden parameters zoals 
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 Eventueel dient benadrukt te worden. IKEA is immers een dusdanig gigantisch bedrijf dat de vele lagen binnen het bedrijf de kans van 

een volwaardige evaluatie van een eventuele implementatie van REA een proces zou zijn die maanden als niet jaren in beslag zou nemen. 
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ontslagkosten en aanwervingskosten niet in rekenschap genomen, terwijl deze vereist waren 

om de productieplanning op een kostenefficiënte wijze te realiseren. 

Samenvattend kon dus gesteld worden dat de MRP(II)-toepassing die ontwikkeld zal worden 

voor IKEA aan de volgende voorwaarde moet voldoen: gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en 

geïntegreerd. Daarnaast moet deze toepassing het management bijstaan bij het nemen van 

beslissingen omtrent: forecasting, bestellingen, productieplanning en personeelsplanning. 
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Hoofdstuk 9: Business logica IKEA 
 

 

 

 
Afbeelding 31: Overzicht HS9 

 

Na het diepte-interview met IKEA wisten we dat de te ontwikkelen MRP(II)-toepassing in 

staat moest zijn de manager te helpen bij het nemen van beslissingen omtrent: forecasts, 

bestellingen, productieplanning en personeelsplanning.  

Hierbij behoort elk van deze beslissingen tot de output van één van de volgende MRPII
64

 
65

-

componenten: demand forecasting, MPS/MRP en CRP. Deze componenten vormen dus de 

scope van de MRP(II)-toepassing die ontwikkeld is, zoals eerder in punt 2.2 werd aangehaald. 

Voor het realiseren van de gerelateerde business logica dienden natuurlijk de nodige 

algoritmes ontwikkeld te worden. Daarom zal er concreet in dit hoofdstuk uitgelegd worden 

hoe de algemene algoritmes uiteengezet in hoofdstuk 5, exact geïmplementeerd zijn in de 

MRP(II)-toepassing die voor IKEA ontwikkeld werd. 
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 Inzicht algemeen structuur MRPII alsook uitleg individuele componenten verwijzen we naar DEEL I: Introductie, HS 2.1 Algemene 

structuur “Manufacturing Resource Planning” (MRP II) 
65

 demand forecasting  forecast;  MPS/MRP  bestellingen & productieplanning;  CRP  personeelsplanning 

Business logica IKEA 
(HS9):

Forecasting (9.1): 

* Techniek: lineaire regressie
* Voorspellingshorizon: 1 jaar
* Verdeelsleutels
* Historische data: 7 jaar

MRP (9.2)

* Techniek: 1-traps MRP explosie
* Optimal service level

CRP (9.3):

* Techniek: mixed-integer-        
programming
* Objective function 
* Constraints
* Keuze integers
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9.1 Forecasting 

 
Afbeelding 32: Overzicht HS 9.1 

 

Uit het diepte-interview bleek dat hun voorspellingsmethodes vrij onbetrouwbaar waren en 

stelden ze dat men graag hier betere algoritmes wou voor hebben. De manager stelde zelf 

voor dat de voorspellingen gebeurden op basis van een lineaire regressie. Zoals eerder in de 

thesis werd geargumenteerd, waren er ook van academisch oogpunt geen redenen die ons 

ertoe verplichten om niet op hun wens in te gaan. 

Er werd gekozen om de voorspellingshorizon aan één jaar gelijk te stellen en daarom de 

jaarlijkse omzet per gerecht te voorspellen. Deze worden dan door middel van een aantal 

verdeelsleutels tot op het niveau van de vraag per dag vertaald.  

 

  

Afbeelding 33: Overgang forecast tot dagelijkse vraag 

 

Er werd voor deze werkwijze gekozen omdat de IKEA manager vermelde dat de 

samenstelling van de omzet zowel over de maanden heen, alsook over de dagen heen, jaar in 

jaar een vrij stabiele verdeling kende. Dit is de reden waarom de huidige bestellingstool
66

 van 

IKEA in staat is relatief correcte bestelbeslissingen te maken, tenminste als de ingegeven 

omzet op betrouwbare wijze voorspeld is (wat niet het geval was). Er werd ingegaan op de 

wens van IKEA om de verdeelsleutels jaarlijks te updaten op basis van de verdeling van de 

                                                 
66

 Deel III: Resultaten, HS8.2 Keuze IKEA voor casestudie voor meer informatie over deze tool 

Forecasting (9.1): 

* Techniek: lineaire regressie
* Voorspellingshorizon: 1 jaar
* Verdeelsleutels
* Historische data: 7 jaar

Historische omzetten  
7 jaar voorgaande 

jaren (*)

Verdeelsleutel 
per maand

Verdeelsleutel 
per weekdag

Forecast omzet 
komend jaar (*)

Vraag per 
gerecht per dag

(*) per gerecht
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omzetten van het voorgaande jaar door de verdeelsleutels jaarlijkse opnieuw te berekenen op 

basis van de historische data geregistreerd van het voorgaande jaar
67

. 

Een andere specifieke eigenschap die nadere uitleg verdient, heeft te maken met argumentatie 

betreffende de keuze om de jaarlijkse omzet te voorspellen op basis van de historische 

omzetten van de zeven voorgaande jaren. Deze beslissing werd genomen omdat de literatuur 

stelt dat voor bedrijven die opereren in een stabiel kader dit een goede sample is voor de 

forecast (Marriot School, 2001). Een stabiel kader geldt zeker en vast voor IKEA restaurants 

aangezien IKEA sinds haar oprichting in Sint-Denijs-Westrem noch de aard van haar 

operationele activiteiten noch haar strategie substantieel gewijzigd heeft. 

 

9.2 Material Requirements Planning (MRP) 
 

 

 
Afbeelding 34: Overzicht HS 9.2 

 

Om inzicht te krijgen in de reden waarom IKEA slechts een 1-traps MRP explosie nodig 

heeft, moet enig inzicht gegeven worden in de wijze waarop ze hun gerechten produceren.  

Het onderzochte IKEA
68

 restaurant handelt voor meer dan 90%
69

 van hun aankopen via één 

leverancier, namelijk een Zweedse IKEA-afdeling genaamd “IKEA Food Services”. “IKEA 

Food Services” koopt zelf centraal in bij een 80-tal leveranciers (IKEA 

Duurzaamheidsverslag, 2008). Het centraal aankopen biedt IKEA het voordeel dat ze door de 

gigantische schaal prijzen kunnen onderhandelen die zodanig laag zijn dat het voor veel 

concurrenten onmogelijk is om dit voor waar te houden. Dit ongeloof heeft dan ook 

recentelijk tot heel wat beschuldigingen en zelfs rechtszaken geleid (De Tijd, 2011). Alle 

ingrediënten die worden aangekocht door een individueel IKEA restaurant hebben reeds een 

aantal productiestappen ondergaan, zodanig dat het enige verwerkingsproces dat in IKEA zelf 

nog moet gebeuren het verwarmen en samenvoegen is van de ingrediënten. Zo worden de 

balletjes in tomatensaus van IKEA geleverd als drie diepgevroren ingrediënten: gehaktballen, 

                                                 
67

 Deel III: Resultaten, HS 11.3.4 OmzetPerDag voor de exacte implementatie hiervan in het programma 
68

 Het voorgaande geldt voor de meeste Europese IKEA filialen, maar de manager was onzeker of dit ook het geval was voor filialen 

gelegen in andere continenten. 
69

 De overige 10% beslaat onder meer groenten, die lokaal worden aangekocht, maar steeds gecentraliseerd per land of regio. 

MRP (9.2)

* Techniek: 1-traps MRP explosie
* Optimal service level
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tomatensaus en puree. Deze worden dan ontdooid en samengebracht, zonder dat er echte 

productiestappen moeten worden gedaan. Het gevolg hiervan is dat de bill of material van de 

verschillende gerechten van IKEA slechts uit één niveau bestaat en er daarom slechts een 1-

traps MRP explosie vereist is.  

IKEA werd ook de mogelijkheid gegeven om op basis van de eerder
70

 besproken methode van 

optimale service levels de veiligheidsvoorraad te bepalen en de exacte waarden die hierbij 

door de manager werden gebruikt voor de twee benodigde parameters (voorraadkost en kost 

van stock out) mochten niet bekendgemaakt worden. 

 

9.3 Capacity Requirements Planning (CRP) 
 
 

 
Afbeelding 35: Overzicht HS 9.3 

 

In de context van de casestudie met Ikea Restaurants zal de capaciteit uitsluitend beschouwd 

worden in termen van de hoeveelheid personeel
71

 die moet worden aangehouden.  

In theorie zou men natuurlijk ook de capaciteit van bepaalde machines zoals ovens en 

dergelijke ook aan CRP kunnen blootstellen. Wegens het feit dat IKEA hier niet in 

geïnteresseerd was, hebben we dit echter niet in beschouwing genomen in de uiteindelijke 

CRP implementatie. 

Het is belangrijk om te vermelden dat, in lijn met de human resources policy van IKEA, 

beslissingen omtrent de aan te houden capaciteit op maandelijkse basis wordt gemaakt (steeds 

voor de volgende maand). Met andere woorden zal de voor IKEA te optimaliseren capaciteit 

probleem een zogenaamde ‘workforce scheduling’ zijn (Khoon, 1996). 

Om het personeelsplanning probleem op te lossen, diende deze eerst tot de vorm van een 

mixed-integer-programming probleem worden vertaald. Hierbij moeten drie zaken 

gedefinieerd worden: de te optimaliseren functie, relevante constraints ervoor en welke 
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 Deel II: Materiaal & Methode, HS 5.2 Material Requirements Planning (MRP) 

 

CRP (9.3):

* Techniek: mixed-integer-        
programming
* Objective function 
* Constraints
* Keuze integers
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variabelen integers waren. Deze definiëring kwam op basis van de vereisten van IKEA tot 

stand en bijgevolg is het bekomen model eigen aan het gevoerde onderzoek. 

 

 
Afbeelding 36: Oplossingswijze personeelsplanning probleem 

 

De 1
ste

 stap is het definiëren van de te optimaliseren functie (Z) die geminimaliseerd dient te 

worden om het personeelsplanning probleem van IKEA op te lossen. Deze functie moet, 

gezien de context, een weergave zijn van de totale personeelskost voor een bepaalde periode. 

De functie werd gedefinieerd in termen van vier variabelen: aantal overuren (x1), aantal 

aanwervingen (x2), aantal afdanken (x3) en de eindvoorraad 
72

uitgedrukt in uren (x4).  

Hierbij dient de totale kost van de normale uren als laatste component, n5,  toegevoegd te 

worden. Deze is op zichzelf een functie van twee eerder genoemde variabelen, aangezien deze 

afhankelijk is van de grootte van het personeelsbestand in de bewuste maand. De omvang van 

het personeelsbestand is gelijk aan x2 - x3 + wnt-1, waarbij wnt-1 gelijk is aan het aantal 

werknemers tewerkgesteld in de voorgaande maand
73

.  

De financiële gegevens waarmee in het optimalisatievraagstuk rekening gehouden moet 

worden, vinden hun weerslag in de coëfficiënten van de te optimaliseren functie. De 

financiële parameters zijn onder meer de kost per overuur (c1), aanwervingskost(c2), 

ontslagkost(c3), voorraadkost per uur (c4) en de kost per normale arbeidsuur (cn). 

 

 

Vergelijking 2: te optimaliseren functie (Z) 
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 Het uitdrukken van de eindvoorraad (x4) in uren was essentieel doordat in dergelijke MIP problemen alle variabelen in dezelfde eenheid 

moeten uitgedrukt worden (hier uren). Dit is hier geldig voor alle variabelen, aangezien een personeelslid ook beschouwd kan worden als een 

verzameling uren. 

73
 Het termijn van een maand is geen beperking van het model, aangezien dat het IKEA policy is om slechts op maandelijkse basis een 

planning te maken over personeel. 

Personeelsplanning 
probleem

MIP probleem
Branch & bound 

algoritme
Oplossing

Definiëring:
* te optimaliseren functie
* constraints voor oplossing
* welke variabelen integers zijn

Vertalen

 Z =  c1x1 + c2x2  + c3x3  + c4x4  + cn5 
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Als de variabelen met hun corresponderende coëfficiënten worden vermenigvuldigd (Σ cn*xn) 

en vermeerderd met de impact van de extra term n5 (= c5*( x2 - x3 + wnt-1) ), bekomt men de te 

optimaliseren functie (Z) van het MIP probleem. 

De 2
de

 stap bestaat eruit de constraints te definiëren waaraan de optimale oplossing moet 

voldoen. In totaal werden er 5 contraints geformuleerd, die elk essentieel zijn voor realiseren 

van een correcte optimalisatie. 

 

Tabel 5: Constraints in woorden en symbolen 

 

De eerste constraint zorgt er simpel gezegd voor dat de geforecaste vraag
74

 bevredigd wordt 

door uit voorraad te verkopen, te produceren ofwel een combinatie van beiden. Zo wordt er 

gezorgd dat de geforecaste vraag altijd kan worden gerealiseerd. 

De 2
de

 constraint zorgt er gewoon voor dat het aantal overuren die het personeelsbestand moet 

presteren om de nodige productie te realiseren steeds beperkt is tot een bepaald maximum. Dit 

wordt in een constraint gegoten door te programmeren dat het aantal geplande overuren 

kleiner dan of gelijk aan de omvang van het personeelsbestand moeten zijn, vermenigvuldigd 

met het maximum aantal overuren per werknemer. Het maximum aantal overuren is een 

parameter die zowel afhangt van juridische voorschriften als het human resource beleid. 

IKEA zelf maakt in hun keuken geen gebruik van arbeiders, waardoor overuren op zich niet 

relevant zijn. De reden dat dit werd geïntegreerd in het model is dat IKEA expliciet had 

vermeld dat men graag deze parameter in het model wou zien, wat dan ook gedaan werd. 

De derde constraint houdt in dat het aantal werknemers in een periode nooit negatief kan zijn 

om vanzelfsprekende redenen. 

De vierde constraint zorgt er dan weer voor dat de veiligheidsvoorraad wordt aangehouden. 

                                                 
74

 Geforecaste vraag in uren, dit is vereist omdat in een dergelijk MIP model alle variabelen in dezelfde eenheid moeten uitgedrukt worden. 

De exacte implementatie zie Deel III Resultaten, HS11 Programma. 

1) x1 + x2num –x3num –x4 = forecast – evt-1 – wnt-1num

2) x1/oum  – x2 + x3 ≤ wn t-1

3)  – x2 + x3 ≤ wn t-1

4) x4 ≥ vv 

5) x1, x2,  x3, x4 ≥ 0 

1) forecast = verkocht

2) geplande overuren ≤  max. overuren

3) ontslagen - aanwervingen  ≤ werknemerst-1

  

4) eindvoorraad ≥ veiligheidsvoorraad

5) x1, x2,  x3, x4 ≥ 0 

Constraints in woorden Constraints in symbolen

x1 = # overuren

x2 = # aanwervingen

x3 = # afdankingen

x4 = eindvoorraad

evt-1 = eindvoorraad vorige periode

num = # normale uren

oum = max. # overuren uren

vv = veiligheidsvoorraad

wnt-1 = # werknemers vorige periode

Legende
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In de vijfde en laatste constraint wordt vervolgens gesteld dat logischerwijs het aantal 

overuren, het aantal aanwervingen, het aantal afdankingen alsook de eindvoorraad niet 

negatief kan zijn.  

De 3
de

 stap is het definiëren van de variabelen die integers (gehele getallen) dienen te zijn. 

Aangezien het niet mogelijk is om niet-gehele getallen van personen aan te werven of te 

ontslaan werden deze variabelen in het MIP model als integers gedefinieerd. 

Indien alles samengebracht wordt, krijgt men een complete omzetting van het 

personeelsplanning probleem tot een MIP probleem. 

 

 

Afbeelding 37: finaal MIP model 

 

Op dit model kan vervolgens de eerder vernoemde branch-and-bound algoritme
75

 in het 

programma losgelaten worden. De bekomen optimale oplossing zal vervolgens de manager 

van IKEA een inzicht geven in het aantal overuren dat het personeel zal moeten presteren, het 

aantal aanwervingen en ontslagen alsook de eindvoorraad op het einde van de beschouwde 

periode. We herhalen hierbij dat deze optimalisatie op maandelijkse basis uitgevoerd zal 

worden, gezien het feit dat volgens het IKEA beleid deze beslissing één keer per maand 

genomen moet worden. 
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 Deel II: Materiaal & Methode, HS 5.3 Capacity Requirements Planning (CRP) 

    MIP Probleem

1) x1 + x2num –x3num –x4 = forecast – evt-1 – wnt-1num

2) x1/oum  – x2 + x3 ≤ wn t-1

3)  – x2 + x3 ≤ wn t-1

4) x4 ≥ vv 

5) x1, x2,  x3, x4 ≥ 0 

 Minimize                Z  =  c1x1 + c2x2  + c3x3  + c4x4  + cn5 

x2,  x3 = integers
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Hoofdstuk 10: REA datamodel structuur voor IKEA 
 

 

Het resulterende REA datamodel, dat volgt uit het toepassen van het tracking and tracing 

conceptual model voor de verschillende processen (supra, hoofdstuk 6), wordt in dit 

hoofdstuk besproken. Op basis van de resultaten uit het marktonderzoek (supra, hoofdstuk 8) 

en de nauwkeurige afstemming van de business logica op de specifieke noden van dit 

onderzoek (supra, hoofdstuk 9), werd de scope van het datamodel vastgelegd. Op deze manier 

worden vier verschillende processen, zoals aangehaald in hoofdstuk 6, herleid tot een 

specifiek gedeelte van één proces, namelijk het conversieproces. Het bespreken van de 

verschillende REA structuren volgend uit de drie andere processen (verkoop, aankoop en 

arbeidsacquisitie) valt buiten de scope van deze thesis. Maar omwille van de volledigheid zijn 

deze samengevat terug te vinden in appendix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

10.1 Toepassing tracking and tracing conceptual model  
 

Indien we de concepten uit het tracking and tracing conceptual model in een eerste stap 

specifiëren naar de voor deze toepassing benodigde entiteiten dan bekomt men Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. als resulterende REA structuur. Omwille van de 

duidelijkheid is de originele structuur van het ing and tracing conceptual model behouden en 

zijn de entiteiten ingevuld op de plaats van het concept die ze voorstellen. Op deze manier 

bekomt men een samenvattende figuur en is het gemakkelijker te zien hoe de toepassing heeft 

plaatsgevonden. Gezien de business logica is het duidelijk dat enkel de onderste helft van 

deze REA structuur relevant is voor dit onderzoek. Immers, de business logica situeert zich op 

het niveau van planning, hetgeen zich in REA vertaalt naar commitments. De toepassing 

situeert zich bovendien ook binnen de IKEA restaurant context. Daarom werd er geopteerd 

om voor deze toepassing employee (infra)  bij organizational unit te voegen. Het relevante 

deel wordt in de volgende stap in detail besproken. 

 

 

Afbeelding 38: conversieproces: productie 
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10.2 Resulterende REA datamodel 
 

Deze laatste abstractie, waarbij een deel van het conversieproces wordt geselecteerd, leidt tot 

het finale REA datamodel zoals weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Nu 

wordt er in detail getreden en worden alle elementen uitgelegd.  

Er is één entiteit die het concept economic event vertegenwoordigt, namelijk production 

commitment. Deze stelt de belofte voor om een bepaalde hoeveelheid van een bepaald gerecht 

te produceren op een bepaalde dag. De keuze om per dag te werken vloeit voort uit de 

preferenties van onze partner IKEA restaurant. Om te weten over welk gerecht het gaat wordt 

een attribuut met het product type bijgehouden
76

. De hoeveelheid van de gerechten die moet 

worden geproduceerd, wordt aangegeven door “benodigde hoeveelheid”. De datum waartegen 

dit moet gebeuren wordt vertolkt door het gelijknamige attribuut “datum”. Er wordt ook 

steeds een naam meegegeven in het attribuut “naam”. Deze is een combinatie van 

“ProductionCommitment nr. :” en de primaire sleutel, die een uniek getal is. Deze manier van 

naamgeving is analoog voor de andere entiteiten. 

De production commitment kan
77

 gelinkt zijn aan meerdere product production commitments, 

die de belofte voorstellen om een bepaald product te produceren op een bepaalde dag. Vanuit 

het standpunt van IKEA restaurant stelt deze een increment commitment voor. Het is 

gemakkelijk in te zien dat de hoeveelheid van product production commitments, die gelinkt 

zijn aan een production commitment, gelijk is aan de benodigde hoeveelheid. Bovendien is de 

datum waartegen deze commitments moeten voldaan zijn identiek. Dit volgt uit hun 

definiëring. Concreet wordt de link met production commitment ingevuld door een vreemde 

sleutel attribuut die zich bevindt onder product production commitment. Op diezelfde manier 

wordt ook de link gelegd met het product. 

Product stelt de gerechten voor. Elke product production commitment is gelinkt met een 

product (het product dat het belooft te produceren) en een product kan gelinkt zijn aan een 

product production commitment. Naast primaire sleutel en naam als attributen bevat product 

ook nog een vreemde sleutel die verwijst naar een producttype. 

 

                                                 
76 Merk op dat we geopteerd hebben om dit niet aan te duiden als vreemde sleutel. Hoewel de functionaliteit identiek zou kunnen zijn. 
Producttype is immers gelinkt met product. Zo is production commitment nog steeds onrechtstreeks verbonden met producttype en deze 

structuur is intuïtief duidelijker. 
77 Indien de benodigde hoeveelheid nul zou zijn, is deze production commitment niet gelinkt aan een product production commitment. 
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Afbeelding 39: Finale REA datamodel 

PS: id
Naam
VS: product type

Product

PS: id
Naam
Datum
VS: production commitment
VS: product

Product Production Commitment

PS: naam
VS: Constituent type
Arbeidsuren
Verkoopprijs

Product type

PS: naam
Levertermijn

Constituent 
type

PS: id
Naam
VS: Constituent type

Constituent

PS: id
Naam
Datum
VS: production commitment
VS: constituent

Constituent usage commitment

PS: id
Naam
Datum
Benodigde hoeveelheid
Product type

Production Commitment

PS: id
Naam
Datum
VS: production commitment
VS: labor

Labor usage commitment

PS: id
Naam

Labor

PS: id
Naam
Kostrijs per normale uur
Kostprijs per overuur
Uren per jaar

Employee

0..* 1

1

*

1

0..* 1

1

*

1

*

*

1

1

0..10..1

1

1 0..*

0..1
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Een producttype stelt een bepaald type gerecht voor. Derhalve kan
78

 een producttype gelinkt 

zijn aan meerdere producten. Hoeveel arbeidsuren het kost om een product van dit type te 

produceren en aan hoeveel een product van dit type wordt verkocht is vastgelegd in attributen 

onder deze entiteit. Verder wordt ook de BOM van dit producttype onder een attribuut van 

deze entiteit vastgelegd. Deze legt de link naar één of meerdere grondstoftypes (infra, 

constituenttype). 

In het kader van de business logica is het duidelijk dat om beloften na te komen over het 

produceren van producten er bepaalde grondstoffen zullen worden moeten worden 

geconsumeerd. Bovendien zal ook arbeid ‘geconsumeerd’ worden. Dit vertaalt zich in het 

REA datamodel in twee decrement commitments voor IKEA restaurant. 

De eerste is de constituent usage commitment. Deze kan men zien als een belofte om de 

grondstoffen te consumeren die nodig zijn om een bepaald product te produceren. De 

attributen zijn volledig analoog zoals besproken voor product production commitment. We 

merken wel op dat de hoeveelheid constituent usage commitments gelinkt aan een bepaalde 

production commitment zich op een andere manier zal verhouden dan bij de product 

production commitments. Deze hoeveelheid bedraagt: de benodigde hoeveelheid van die 

bepaalde production commitment, vermenigvuldigd met het aantal grondstoffen waaruit dat 

product is samengesteld. Deze volgt uit de BOM (opgeslagen onder attribuut van 

producttype). 

De constituent entiteit stelt de grondstoffen voor waaruit producten samengesteld zijn. Elke 

constituent usage commitment is gelinkt met een constituent en een constituent kan gelinkt 

zijn met een constituent usage commitment. De attributen zijn analoog zoals bij product 

behalve dat er gelinkt wordt naar constituenttype. 

Constituenttype stelt een bepaald type grondstof voor. De voor deze thesis relevante 

informatie voor deze entiteit is de levertermijn. Daarvoor wordt dan ook een attribuut 

bijgehouden in deze entiteit. Een constituenttype kan
79

 behoren tot de samenstelling van 

meerdere producttypes. 

Tenslotte wordt een tweede decrement commitment gelinkt aan production commitment die 

de consumptie van arbeid incorporeert, namelijk de labor usage commitment. Stel vast dat de 

attributen opnieuw vrij analoog zijn aan deze van constituent usage commitment en product 

production commitment. Hier kan ook dezelfde opmerking gemaakt worden m.b.t. de 

verhouding van de hoeveelheid van deze entiteiten gelinkt aan een production commitment 

                                                 
78 Het is ook mogelijk om een producttype toe te voegen zonder dat er reeds een planning is opgesteld voor deze. 
79 Merk op dat het mogelijk is om grondstoffen toe te voegen zonder dat deze noodzakelijk (op dat moment) tot de samenstelling leiden van 

een product.  
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voor een bepaalde dag. Voor die production commitment zal, de benodigde hoeveelheid 

vermenigvuldigd met het aantal benodigde arbeidsuren (opgeslagen onder attribuut van 

producttype), het aantal labor usage commitments zijn die eraan gelinkt zijn. 

Labor is een voorstelling van de eenheden arbeid. Een eenheid arbeid hebben we gedefinieerd 

als een arbeidsuur
80

. Dit omwille van de preferenties van IKEA restaurant. Een grotere graad 

van detail bleek van weinig toegevoegde waarde voor het implementeren van de MRP(II) 

logica in de context van IKEA restaurant. 

Ten laatste is er nog de employee entiteit. Deze stelt het personeelsbestand voor van IKEA 

restaurant. De CRP module berekent hoe groot het personeelsbestand optimaal dient te zijn. 

De operationele invulling van deze behoort niet tot de scope van de CRP
81

 Als vertaling naar 

ons REA datamodel betekent dit dat de link tussen labor en employee niet gedaan dient te 

worden in dit onderzoek. Verder bevat deze entiteit een aantal attributen die informatie 

bevatten relevant voor onze toepassing binnen IKEA restaurant, zoals te zien op de Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.. 

  

                                                 
80 Om de eenvoud te behouden is de assumptie gemaakt dat alle arbeidsuren gelijk zijn. 
81 Supra hoofdstuk 9.3. 
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Hoofdstuk 11: Programma 
 

 

In hoofdstuk  7 hebben we reeds de fundamentele bouwstenen van het programma uitgelegd. 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe deze bouwstenen zijn samengebracht om tot een finaal 

werkend programma te komen. 

Om het overzicht te behouden wordt de structuur van het programma eerst uitgelegd vanop 

een hoger niveau met een lage graad van detail. De verschillende modules worden uitgelegd, 

meestal klassen, die we voorstellen als een black box
82

.Vervolgens wordt elke module 

gedetailleerd uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

 Met voorstellen als een black box bedoelen we dat we enkel de inputs en outputs bespreken zonder de interne structuur of werking uit te 

leggen. 
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11.1 Overzicht modules 

 

 

Afbeelding 40:  overzicht programma 

 

Zoals hoofdstuk 9 punt 1  is de hoofdbedoeling van de forecast om uiteindelijk een 

voorspelling te doen van de verkoop in eenheden, van een bepaald product, per dag, voor de 

rest van het jaar. Om dit te doen heeft de forecast een aantal gegevens nodig. Samenvattend 

wordt de omzet van het voorbije jaar, eventueel in sub componenten (bijvoorbeeld de omzet 

van een bepaalde maand of de omzet van alle maandagen),  verstrekt door het REA 

datamodel. Op deze manier wordt bewezen dat forecasting kan geïntegreerd worden met MRP 

en CRP gebruik makende van het gemeenschappelijke REA datamodel. De omzet van de 7 

voorbije jaren, behalve vorig jaar, worden verstrekt door de gebruiker. Hierdoor vermijden we 

problemen omwille van gebrek aan betrouwbare gegevens uit de voorbije jaren
83

. De 

voorspelling van de verkoop in eenheden -per dag en voor de rest van het jaar voor een 

bepaald product- wordt op basis van deze gegevens berekend en doorgegeven aan de MRP als 

een lijst van gehele getallen
84

. 

De MRP gaat op basis van deze forecast berekenen hoeveel producten er per dag moeten 

bereid worden. Naast de input van de forecast heeft de MRP nog twee andere inputs nodig, 

namelijk de levertermijn en de service level factor. De levertermijn voor de producten 

bedraagt 0. Dit is logisch aangezien de gerechten in IKEA restaurant de dag zelf worden 

                                                 
83

 IKEA-restaurant heeft deze informatie nog niet zo lang bijgehouden.  
84

 Voor lijsten van gehele getallen is gebruik gemaakt van Arraylist van Integers. 

CRP (*) REA Data Model

Forecast (*)

MRP (*)

Input REA

Persistente REA 
Data Model

(*) = ook input gebruiker



 71 

bereid. De service level factor is momenteel op 0.393
85

 ingesteld. Zoals reeds besproken zal 

op basis van deze service level factor de aan te houden veiligheidsvoorraad worden berekend. 

Het programma biedt de mogelijkheid aan de gebruiker om deze aan te passen indien 

gewenst. De output wordt ook hier doorgegeven als een lijst van gehele getallen.  

Deze output vormt de input voor de klasse “InputRea”, die nauw verweven is met MRP. Op 

basis van de planning van gerechten, doorgekregen van MRP, gaat deze het REA datamodel 

opvullen. Dit gebeurt op een manier die voldoet aan alle vereisten besproken in de 

voorgaande hoofdstukken. Belangrijk om te vermelden is dat “InputRea” voor een deel van de 

MRP-functionaliteit instaat. Meer bepaald voor de explosie van de MRP-planning op basis 

van de BOM. Informatie omtrent de BOM voor een bepaald producttype wordt aangereikt 

door het REA datamodel. Hierdoor weet men hoeveel grondstoffen er wanneer beschikbaar 

moeten zijn. Afhankelijk van de levertermijn voor de verschillende grondstoffen weet men 

dan ook wanneer men een bestelling moet plaatsen. 

De CRP zorgt voor een financieel optimale personeelsbezetting gegeven een bepaalde 

voorspelde werkdruk. Deze voorspelde werkdruk wordt uit de REA database gehaald. Merk 

op dat deze onrechtstreeks voortvloeit uit de drie voorgaande elementen. De REA 

datastructuur, ingevuld door “InputRea”, zorgt ervoor dat de informatie onderling consistent 

opgebouwd wordt. Dit illustreert het potentieel van een REA datastructuur. Verder zijn ook 

een aantal parameters van belang. Deze kunnen in het programma, indien gewenst, aangepast 

worden door de gebruiker. De relevante output valt uiteen in twee  essentiële elementen: het 

aantal aanwervingen of afdankingen die begin volgende maand moeten gebeuren en het aantal 

overuren dat het personeel gemiddeld zal moeten draaien. 
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 De service level factor gehanteerd door IKEA-restaurant. 
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11.2 REA data model 

 

Wanneer hoofdstuk 7 combineert met hoofdstuk 10 komt men tot het finaal REA datamodel 

geïmplementeerd in het programma. Naast de reeds besproken bouwstenen zijn hier slechts 

enkele nieuwe zaken geïntroduceerd en dus kunnen we in dit gedeelte kort zijn.  

Zoals reeds aangegeven, werken we met hashmaps in de klasse “HashMapList” in de package 

“rea.Database”. Deze bevat een hashmap voor elke entiteit besproken in hoofdstuk 10 en dus 

niet voor de concepten. Uiteindelijk slaan we dus de entiteiten en hun structuur op. Maar door 

het gebruik van overerving (supra, hoofdstuk 7) wordt de generieke structuur van de 

concepten, met andere woorden het tracking and tracing conceptual data model in dit geval, 

impliciet behouden. 

Merk op dat deze hashmaps zonder de logica van de invulling weinig betekenis hebben. 

Uiteindelijk zijn dit slechts lijsten van objecten samen met hun primaire sleutel. De kern van 

de implementatie van het REA datamodel schuilt in de manier waarop de verwijzingen (via 

vreemde sleutels naar primaire sleutels) worden opgeslagen in de objecten en dus in de 

hashmaps. 

Naast de entiteiten zijn er nog twee andere hashmaps die worden bijgehouden. Deze houden 

de types van producten en de types van grondstoffen bij. Deze extra hashmaps zijn nodig om 

ervoor te zorgen dat er at run-time nieuwe types van gerechten of grondstoffen kunnen 

worden gecreëerd. Stel bijvoorbeeld dat IKEA een nieuw soort gerecht invoert, pizza, die 

bestaat uit twee nieuwe grondstoffen: pizzadeeg en kaas. Dit heeft als gevolg dat er een nieuw 

producttype moet worden toegevoegd en 2 nieuwe grondstoftypen. Gegeven de resultaten van 

het marktonderzoek is dit een functionaliteit die niet te verwaarlozen is. 

Het persistent maken of serialiseren van het REA datamodel gebeurt volledig zoals besproken 

in 2.4 en hoeft bijgevolg geen verdere uitleg. 
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11.3 Forecast 

 

 

Afbeelding 41: Forecast module 

 

Hier wordt de forecast module in detail besproken. Deze kan worden opgesplitst in drie delen. 

Alle delen bevinden zich in de package “rea.LinerarRegression_Package”. Het eerste deel, 

“ForecastNextYear_OLS”, is een aparte klasse en maakt een voorspelling van de omzet voor 

de rest van het jaar. Hiervoor wordt de jaaromzet van het vorige jaar uit het REA datamodel 

gehaald door de methode “OmzetMaandBerekenen”. De twee andere delen zijn de methoden 

“OmzetPerDag” en “ProductsPerDay” en bevinden zich in dezelfde klasse “Verdeelsleutels”. 

“OmzetPerDag” berekent de omzet per dag op basis van de volgende input: de omzet van de 

12 verschillende maanden vorig jaar en de som van de omzet voor elk van de zeven 

weekdagen vorig jaar. Deze input wordt gegeven door de twee methodes 

“OmzetMaandBerekenen” en “OmzetWeekdagBerekenen” die de gegevens samenstellen op 

basis van data gehaald uit de REA database.  

 

11.3.1 OmzetMaandBerekenen 

 

Dit is een methode die de omzet van een bepaald product berekent tussen twee gegeven 

grenzen. In essentie doorloopt deze methode de gehele lijst van product production 

commitments en kijkt of deze tussen deze twee grenzen ligt en of deze bovendien slaat op het 
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relevante producttype. Voor alle product production commitments die voldoen aan deze 

voorwaarden wordt de verkoopprijs opgeteld en bekomt men het beoogde resultaat. 

Merk op dat om deze bewerkingen te kunnen uitvoeren er ondersteunende methoden nodig 

zijn die toelaten om met datums te werken. Deze bevinden zich in een aparte package 

“rea.datumsmethodes”. In dit geval werd bijvoorbeeld de methode 

“zetDatumStringOmInLong” gebruikt om de datum om te zetten in een formaat die we 

kunnen vergelijken (groter of kleiner) met andere datums. 

 

11.3.2 OmzetWeekdagBerekenen 

 

Deze methode werkt grotendeels analoog als voorgaande methode. Het enige verschil is dat 

men hier een extra voorwaarde oplegt om te kijken of een bepaalde product production 

commitment op een bepaalde weekdag valt (bijvoorbeeld maandag). Op deze manier bekomt 

men de geaggregeerde omzet van een bepaald product tussen twee grenzen op een bepaalde 

weekdag. Deze methode is van belang voor het berekenen van verdeelsleutels (infra, 

OmzetPerDag). 

 

11.3.3 ForecastNextYear_OLS 

 

Deze voert een lineaire regressie uit op basis van de omzet van de 7 voorgaande jaren om zo 

een voorspelling te doen van de omzet voor het komende jaar. Deze lineaire regressie wordt 

mede gerealiseerd door een externe library (Numerical Method SuanShu, 2012) te integreren 

in ons programma. De input voor deze lineaire regressie is dus de omzet van de 7 voorgaande 

jaren. De omzet van het vorige jaar wordt op basis van het REA datamodel aangereikt door de 

reeds besproken “OmzetMaandBerekenen” methode. De grenzen die meegegeven worden 

zijn de eerste dag van vorig jaar t.e.m. de laatste dag van vorig jaar. De overige zes jaren 

worden ingegeven door de gebruiker. Het bewijs dat de forecast geïntegreerd is met het REA 

datamodel is immers bewezen. Bovendien vermijden we op deze manier, zoals reeds vermeld, 

dat er problemen zijn vanwege gebrek aan gegevens uit de voorbije jaren.  
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11.3.4 OmzetPerDag  

 

Zoals besproken in hoofdstuk 9 is de verdeling van de omzet over de verschillende dagen 

afhankelijk van de periode. Er is geopteerd om verdeelsleutels te gebruiken om van de omzet 

van het komende jaar naar de omzet voor de verschillende dagen te gaan. Hoe dit gebeurt is 

samen te vatten in zes stappen. 

Eerst wordt twaalf keer de methode “OmzetMaandBerekenen” opgeroepen met als grenzen de 

eerste en laatste dag van elk van de twaalf maanden van vorig jaar. Dit geeft ons de omzet van 

elke maand van het voorbije jaar. Vervolgens worden deze gesommeerd waardoor we de 

totale omzet hebben van vorig jaar. De eerste verdeelsleutel, de verdeelsleutel voor elke 

maand, wordt berekend door de omzet van elk van de twaalf maanden te delen door de totale 

omzet van het jaar. Ten vierde wordt berekend hoeveel de geaggregeerde omzet van de zeven 

verschillende weekdagen bedraagt in het vorig jaar. Dit wordt gegeven door de methode 

“OmzetWeekdagBerekenen”. Door deze telkens te delen door de totale omzet van vorig jaar 

bekomen we de tweede verdeelsleutel die weergeeft hoe de omzet verdeeld is over de 

verschillende weekdagen. Ten slotte wordt de omzet per dag berekend door de voorspelde 

jaaromzet (die output is van  “ForecastNextYear_OLS”) telkens te vermenigvuldigen met de 

twee relevante sleutels voor die dag. Bijvoorbeeld voor 30 juni zaterdag 2012 zal de 

voorspelde jaaromzet voor 2012 vermenigvuldigd worden met de verdeelsleutel van juni en 

de verdeelsleutel voor zaterdag. 

 

11.3.5 ProductsPerDay 

 

Om de uiteindelijke output van de forecast module te verkrijgen dient nog een laatste 

omzetting te gebeuren van de omzet per dag voor een bepaald product naar de hoeveelheid 

van gerechten per dag. Dit gebeurt natuurlijk door de omzet per dag te delen door de 

verkoopprijs van dat producttype. Deze verkoopprijs wordt uit het REA datamodel gehaald
86

. 

Op deze manier wordt een voorspelling van gerechten per dag doorgegeven voor de rest van 

het jaar onder de vorm van een lijst van gehele getallen. Het is deze lijst die wordt gebruikt in 

de volgende module MRP. 

 

 

                                                 
86

 Concreet gebeurt dit uit in de hashmap van productType het relevante producttype te halen en via een getter de verkoopprijs op te halen. 
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11.4 MRP 

 

In deze module komt de MRP logica zoals besproken in hoofdstuk 9 tot recht in het 

programma. In de code situeert deze zich onder de klasse “Mrp”. Zoals reeds vermeld wordt 

als input de voorspelde hoeveelheid producten, de levertermijn en de service level factor 

meegegeven. 

Door lijsten van gehele getallen voor zowel de bruto behoeften, beschikbare eenheden, netto 

behoeften, veiligheidsvoorraad en geplande orders te creëren wordt de structuur van het 

algoritme nagebootst. Het is deze laatste lijst die uiteindelijk als output moet dienen. Deze 

vereiste output wordt gegeven wanneer de methode “returnGeplandeOrders” wordt 

aangeroepen. Om tot deze output te komen gaat de methode op een logische manier de vijf 

vermelde lijsten opvullen en de laatste lijst als output weergeven. Met deze ‘logische manier’ 

bedoelen we het MRP algoritme zoals reeds besproken (supra, hoofdstuk 9). 

Belangrijk om te vermelden is dat de explosie van de gerechten op basis van hun BOM naar 

hun grondstoffen hiermee nog niet berekend is. Dit komt omdat deze functionaliteit mede 

gerealiseerd wordt door de structuur van het REA datamodel, opgevuld door  de InputRea 

module. 

 

11.5 InputRea 
 

Deze module is de draaischijf tussen het REA datamodel en de MRP(II) logica. Met de input 

die de module krijgt van de MRP module wordt de REA structuur, zoals besproken in 

hoofdstuk 10, op een correcte manier gecreëerd door het invullen van de hashmaps in de 

klasse “HashMapList”. Bovendien moet deze invulling gebeuren zodanig dat deze consistent 

is met de MRP(II) logica. Om dit te verwezenlijken is er een methode geschreven voor elke in 

te vullen entiteit. In de onderstaande tabel is een kort overzicht gegeven van deze methodes.  

 

Tabel 6: Overzicht methodes 

 

Methode Maakt een instantie voor

SetProductionCommitments Production commitment voor het gerecht voor elke dag

SetProductProductionCommitments Product production commitment aan voor elk specifiek gerecht voor elke dag

SetProducts Product voor elke product Production commitment

SetConstituentUsageCommitments Constituent usage commitment voor elke grondstof nodig voor elk specifiek gerecht voor elke dag

SetConstituents Constituent voor elke Constituent usage commitment

SetLaborUsageCommitments Labor usage commitment voor elk arbeidsuur nodig voor elk Gerecht voor elke dag

SetLabors Labor voor elke Labor usage commitment
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Deze methodes werken allemaal volgens een gelijkaardig stramien (Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden.42). Eerst wordt een object gecreëerd van een klasse waar nodig. De attributen 

van dit object worden opgevuld met de relevante data en vervolgens wordt dit object 

weggeschreven in de passende hashmap. Een gedetailleerde uiteenzetting wordt verder 

besproken en geïllustreerd in een samenvattende (Tabel 7). 

 

Afbeelding 42: generieke werking methodes 

 

De eerste methode die wordt uitgevoerd, SetProductionCommitments, krijgt als input hoeveel 

producten er per dag moeten bereid worden berekend door de MRP module. Voor elke dag 

wordt een object van de klasse “ProductionCommitment” aangemaakt. Vervolgens worden de 

attributen van dit object ingevuld door de methode. Dit gebeurt door de volgende attributen te 

setten: de primaire sleutel ingevuld door de “IdCreator” methode, de datum
87

, de benodigde 

hoeveelheid die volgt uit de input van de MRP module alsook het producttype. Tenslotte 

wordt dit ‘opgevulde’ object weggeschreven in de hashmap “ProductionCommitment” samen 

met zijn primaire sleutel. 

“SetProductProductionCommitments” wordt als tweede methode aangeroepen. Deze zal voor 

elke production commitment
88

 kijken hoeveel gerechten er gepland zijn, wat volgt uit het 

attribuut benodigde hoeveelheid. Vervolgens zal voor elk van die geplande gerechten een 

object aangemaakt worden van de klasse “ProductProductionCommitment”. Ook hier worden 

de attributen analoog opgevuld als in de eerste methode. Om de link tussen de product 

production commitment en production commitment te creëren wordt de vreemde sleutel in dit 

object ook geset naar de primaire sleutel van de te linken
89

 production commitment. 

Voor elke product production commitment wordt dan een product aangemaakt door 

“SetProducts”. Dit gebeurt door een object van de “Product” klasse aan te maken en de 

attributen primaire sleutel, naam en de vreemde sleutel van het producttype toe te voegen. 

Merk op dat deze methode de link tussen product en product production commitment 

realiseert door in deze laatste de primaire sleutel van product op te slaan als vreemde sleutel. 

                                                 
87

 De relevante datum wordt geleverd door gebruik te maken van een methode uit de klasse “DatesMethodes” in een for-lus. 
88

 En dus voor elke dag 
89

 Dit wil zeggen diegene van dezelfde dag. 

Creatie object
Invulling
attributen

Opslaan in 
HashMap
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Voor de andere methodes gebeurt dit volledig analoog op twee verschillen na. Ten eerste 

worden  constituent usage commitments aangemaakt voor elke benodigde grondstof van elk 

product voor elke dag. Dit vloeit voort uit de BOM van het product, afhankelijk over welk 

producttype het gaat. Merk op dat op deze manier de explosie van MRP impliciet plaatsvindt. 

Ten tweede worden er labor usage commitments aangemaakt voor elk arbeidsuur benodigd 

voor elk product voor elke dag. Ook dit is afhankelijk van het producttype. 
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Tabel 7: samenvatting methodes 

Methode Maakt object van klasse Set attributen To hashmap

SetProductionCommitments ProductionCommitment Primaire sleutel ProductionCommitment

Naam

Datum

Benodigde hoeveelheid

Producttype

SetProductProductionCommitments ProductProductionCommitment Primaire sleutel ProductProductionCommitment

Naam

Datum

Vreemde sleutel Production commitment

SetProducts Product Primaire sleutel Product

Naam

Vreemde sleutel producttype

Vreemde sleutel product in product production commitment

SetConstituentUsageCommitments ConstituentUsageCommitments Primaire sleutel ConstituentUsageCommitments

Naam

Datum

vreemde sleutel Production commitment

SetConstituents Constituent Primaire sleutel Constituent

Naam

vreemde sleutel constituenttype

vreemde sleutel Constituent in constituent usage commitment

SetLaborUsageCommitments LaborUsageCommitments primaire sleutel LaborUsageCommitments

Naam

Datum

Vreemde sleutel Production commitment

SetLabors Labor Primaire sleutel Labor

Naam

Vreemde sleutel Constituent in labor usage commitment
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11.6 CRP 

 

In dit onderdeel wordt besproken hoe de mixed integer programming (supra, hoofdstuk 9.3) 

uitgevoerd wordt op programmeerniveau.  

Vooreerst vereist de CRP module de input van een aantal parameters die kunnen worden 

aangepast door de gebruiker. Deze parameters zijn: De arbeidskost per normaal uur, de 

arbeidskost per overuur,  het gemiddeld aantal uren, respectievelijk overuren, een werknemer 

kan presteren op een jaar, de kost per aanwerving, de kost per afdanking, de voorraadkost 

uitgedrukt per uur, het aantal werknemers in de periode ervoor en de eindvoorraad in de 

vorige periode
90

. Verder is er input nodig die uit het REA datamodel wordt gehaald. Meer 

bepaald de voorspelde werkdruk, die de methode “LaborUrenMaand” samenstelt op basis van 

de relevante data uit het REA datamodel. Werkdruk is uitgedrukt in werkuren per dag. De 

werkuren worden in het REA datamodel individueel identificeerbaar
91

 bijgehouden. Dus om 

de voorspelde werkdruk te weten te komen hoeft de methode enkel de 

“LaborUsageCommitments” op te tellen die binnen bepaalde grenzen liggen. Dit gebeurt 

volledig analoog aan de methode “OmzetMaandBerekenen”.  

De output van de integer lineaire programmering geeft aan hoeveel mensen er moeten worden 

aangeworven of afgedankt en hoeveel overuren er gemiddeld moeten worden gewerkt per 

werknemer. Beide gegevens zijn interessant vanuit het IKEA management perspectief maar 

enkel de eerste heeft een impact op het besproken REA datamodel.  

Deze impact laat zich gelden op twee manieren. De eerste manifesteert zich wanneer er 

werknemers moeten worden aangeworven. Op dit moment moeten er nieuwe werknemers 

toegevoegd worden aan het REA datamodel. Impliciet wordt hierdoor aangenomen dat men 

een nieuwe primaire sleutel toewijst aan elk nieuw aan te nemen personeelslid. Merk op dat 

dit tot gevolg kan hebben dat dezelfde persoon meerdere primaire sleutels heeft wanneer hij 

wordt ontslaan en later terug wordt aangenomen. Er is hiervoor één methode nodig uit 

“InputRea”, “SetEmployees”, maar deze werd niet besproken in InputRea (supra) omwille 

van de duidelijkheid en het speciale karakter
92

 van deze methode in vergelijking met de 

andere methoden in “InputRea”. De tweede wijze waarop deze output een impact kan hebben 

op het REA datamodel is wanneer er mensen moeten worden afgedankt. Op 

programmeerniveau gebeurt dit door in objecten die de entiteit “Employee” 

                                                 
90

 We hebben, gebaseerd op de preferenties van IKEA-restaurant, maandelijks gewerkt. 
91

 Met één uur als een eenheid. 
92

 Deze voegt niet alleen nieuwe objecten toe maar past ook objecten aan in het geval van afdankingen. 
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vertegenwoordigen aan te duiden dat dit ontslagen werknemers zijn. Concreet wordt er een 

setter aangeroepen van het object van de klasse “Employee”, die in het attribuut “in dienst” 
93

 

weergeeft dat de werknemer ontslaan is.  

 

11.7 InputReaTypes 

 

Om de functionaliteit te bieden dat at run-time verschillende nieuwe types gerechten en 

grondstoffen kunnen worden aangemaakt  is er een aparte klasse “InputReaTypes” 

aangemaakt. Deze voegen op een analoge manier als besproken in “InputRea” deze types toe 

aan het REA datamodel.  

 

Tabel 8: Methodes m.b.t. types 

Naast het toevoegen van deze types in de relevante hashmaps moet ook de BOM voor de 

verschillende producten worden ingesteld. Dit gebeurt door de methode 

“addBomToProductType” die zich ook in deze klasse bevindt. Die gaat in het object van het 

producttype de BOM instellen door he attribuut, dat bijhoudt uit welke en hoeveel van deze 

constituenttypes het bestaat, in te vullen. 
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 “In dienst” is een boolean. True betekent dat de werknemer in dienst is en false dat deze ontslaan is. 

Methode Maakt object van klasse Set attributen To hashmap

addConstituentType ConstituentType Primaire sleutel (naam) ConstituentType

Levertermijn

addProductType ProductType Primaire sleutel (naam) ProductType

Arbeidsuren

Verkoopprijs
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11.8 GUI 

 

Omwille van de volledigheid wordt ook kort uitgelegd hoe de GUI op programmeerniveau is 

opgebouwd. De GUI maakt het mogelijk om op een elegante manier de toegevoegde waarde 

van het programma te illustreren. Ten slotte zorgt de GUI ervoor dat de gebruikersinput kan 

worden verkregen. Dit punt geeft een abstractere uitleg over de opbouw van de GUI, terwijl in 

het volgende hoofdstuk een scenario wordt uitgewerkt, geïllustreerd door screenshots van de 

GUI wanneer het programma doorlopen wordt. 

 

 

Afbeelding 43: Opbouw GUI 

 

We hebben door gebruik te maken van de Netbeans Swing GUI Builder (Netbeans IDE, 2012) 

een Jframe met borderlayout aangemaakt. Deze Jframe bevat twee grote panels: 

“displayPanel” met een center lokalisatie en “buttonPanel” met een south lokalisatie
94

. De 

eerste heeft een cardlayout en bevat op zijn beurt opnieuw acht panels die als cards dienen. De 

“buttonpanel” is te allen tijde zichtbaar en bevat knoppen om de gebruiker de mogelijkheid te 

bieden om naar wens door de verschillende cards te navigeren. Het resultaat hiervan wordt 

geïllustreerd in het volgende hoofdstuk. 
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 Voor de lezer die niet vertrouwd is met het informaticajargon m.b.t. GUI’s verwijzen we naar (Staugaard, 2003) 

JFrame

Display Panel

Button Panel

Display Panel

Button Panel



 83 

Hoofdstuk 12: Management scenario 
 

 

 

 

Afbeelding 44: Scenario: stappenplan 

 

In dit hoofdstuk zal tot slot de praktische bruikbaarheid van de ontwikkelde toepassing 

geïllustreerd worden door een scenario uit te werken, waarin de belangrijkste functionaliteiten 

van het programma aan bod komen.  

Concreet dient dit hoofdstuk als illustratie van het nut van de toepassing als ondersteunende 

tool voor de manager van IKEA bij het nemen van beslissingen omtrent productieplanning, 

bestellingen en personeelsplanning. Het scenario zal daarom doorlopen worden vanuit het 

perspectief van een manager. 

De bovenstaande figuur toont een overzicht van de functionaliteiten die in het scenario aan 

bod komen.  

We herhalen hierbij dat om privacy redenen uiteengezet in hoofdstuk 8.2 er fictieve gegevens 

zijn gebruikt in het onderstaande programma. Alle logica en functionaliteiten vervat in het 

programma zijn echter het resultaat van de samenwerking met het IKEA restaurant. 

Een laatste punt dat relevant is om te vermelden, is dat de ontwikkelde software niet ‘idiot-

proof’ is. Om correcte resultaten door het systeem te laten generen, moet correcte input 

ingegeven worden. 

1. Log-in screen
2. Activatie knoppen: na succesvolle log-in
3. Forecast opvragen: voor spaghetti
4. Productieplanning opvragen: voor spaghetti
5. Bestelplanning opvragen: voor grondstof vlees
6. Bestelplanning opvragen: voor grondstof tomaat
7. Personeelsplanning bepalen: illustreren aanwervingen
8. Personeelsplanning bepalen: illustreren ontslagen
9. Nieuw gerecht toevoegen: pizza
10. Nieuwe grondstof toevoegen: pizzadeeg horende bij pizza
11. Nieuwe grondstof toevoegen: kaas horende bij pizza
12. Grondstof toewijzen aan gerecht: kaas toevoegen aan pizza
13. Grondstof toewijzen aan gerecht: pizzadeeg toevoegen aan pizza
14. Informatie weergeven: samenvatting informatie over pizza
15. Informatie weergeven: procentuele verdeling over maanden
16. Informatie weergeven: service level parameter 
17.Opties: overzicht wijzigbare parameters
18. Opties wijzigen: forecasting parameters wijzigen.
19. Forecast opvragen: na wijziging parameters.

Scenario: stappenplan
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12.1 Inloggen 
 

 

 
Afbeelding 45: Log-in screen 

 

Als de manager de toepassing opent dan dient deze zich eerst kenbaar te maken. De enige 

manier om dit te doen, is door een geldige gebruikersnaam/paswoord combinatie in te voeren. 

Een werkende combinatie is gebruikersnaam “poels”, gecombineerd met paswoord “laurier”.  

Indien een juiste combinatie ingevoerd is, gaan de onderste knoppen actief worden en kan de 

manager naar het gewenste scherm gaan door op één van de onderstaande knoppen te 

drukken. 

 

Afbeelding 46: Knoppenbalk na activatie 
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12.2 Forecast 
 

 

 
Afbeelding 47: Forecast opvragen 

 

 

Als de manager wil weten wat de forecast voor een bepaald gerecht is, dan moet hij in de 

knoppenbalk de knop ‘Forecast’ aan klikken. Vervolgens moet er enkel nog de naam van het 

gerecht ingegeven te worden, hier ‘spaghetti’, en op de knop ‘#’ geklikt worden.  

Het programma zal vervolgens puur informatief de geforecaste omzet voor het gerecht 

weergeven voor het bewuste jaar (hier 2012). Vervolgens zal hij na toepassing van de 

verdeelsleutels van het voorgaande jaar de dagelijkse vraag weergeven. 
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12.3 Productieplanning 
 

 

 
Afbeelding 48: Productieplanning opvragen 

 

Indien de manager een productieplanning zou willen laten generen door het programma dan 

dient hij eerst op de knop ‘MRP’ in de knoppenbalk te klikken. Hij moet dan vervolgens de 

naam van het product ingeven waarvoor hij de productieplanning wil doen, hier ‘spaghetti’ en 

de op knop ‘Overzicht productie (incl. Veiligheidsvoorraad)’ klikken. Vervolgens wordt een 

lijst weergegeven met de dagelijks te produceren hoeveelheid.  
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12.4 Bestelplanning 
 

 

 
Afbeelding 49: Bestellingplanning opvragen (vlees) 

 

 

Indien de manager wil weten hoeveel hij van een bepaalde grondstof moet bestellen dan moet 

hij in het vak “grondstof” de naam ervan in geven, hier bijvoorbeeld “vlees”. Het systeem zal 

dan, rekening houdende met de lead time, de manager vertellen wanneer en hoeveel hij moet 

bestellen. Zoals u ziet wordt dit overzicht op dagelijkse basis gegeven, zo kan de manager nog 

vrij beslissen voor hoeveel dagen hij in één keer wil bestellen.  

Aangezien elke spaghetti uit één portie vlees bestaat, zie je dat het bekomen getal 

correspondeert met de forecast voor spaghetti’s uit 11.2. De reden dat het eerste getal groter is 

dan de voorspelde vraag van spaghetti’s uit 11.2 heeft te maken met het feit dat de MRP 

rekening houdt met de veiligheidsvoorraad, terwijl de forecast (terecht) alleen de voorspelde 

vraag naar spaghetti’s weergeeft.  
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Afbeelding 50: Bestelplanning opvragen (tomaat) 

 

In de bovenstaande figuur wordt hetzelfde geïllustreerd voor de grondstof tomaat. Aangezien 

elke spaghetti twee porties tomaat nodig heeft, zullen er logischerwijze dubbel zoveel porties 

moeten worden besteld dan het geval was bij vlees. Let ook op het feit dat de lead time hier 2 

dagen is, waarbij net zoals bij vlees rekening mee gehouden wordt bij de weergegeven 

besteldatum. 
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12.5 Personeelsplanning 
 

 

 
Afbeelding 51: Personeelsplanning bepalen (aanwervingen) 

 

Indien de manager zou willen kijken of er, rekening houdende met personeel-gerelateerde 

parameters, personeel moet worden aangenomen of ontslaan om de vooropgestelde 

productieplanning van de volgende maand te kunnen realiseren, dient er op de knop ‘CRP’ 

geklikt te worden.  

In lijn met de IKEA human resources policy zal deze beslissing op maandelijkse basis 

genomen worden, meer specifiek iedere laatste week van iedere maand. 

Na het drukken op de ‘CRP’ knop dient enkel nog het aantal personeelsleden van deze maand 

ingeven te worden, hier ‘2’. In het bewuste voorbeeld blijkt dus dat er zes aanwervingen gaan 

moeten plaatsenvinden volgende maand en dat het personeelsbestand in haar volledigheid 109 

overuren zal moeten presteren. 

De mogelijkheid om het aantal personeelsleden van de huidige maand in te geven, is 

belangrijk omdat dit het systeem flexibel maakt zodat het kan omgaan met onvoorziene 

omstandigheden. Zo kan het zijn dat de CRP van vorige maand stelde dat om de geplande 

productie van de volgende maand te realiseren acht mensen nodig waren, maar dat tegen het 
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einde van die bewuste maand er slechts nog zeven mensen in dienst waren (bv. door een 

ontslag omwille van diefstal). Dan moet het mogelijk zijn voor de manager om met dergelijke 

onvoorziene omstandigheden rekening te kunnen houden bij het nemen van 

personeelsbeslissingen voor de volgende maand. 

 

 
Afbeelding 52: Personeelsplanning bepalen (ontslagen) 

 

De bovenstaande figuur illustreert dat, indien de grote van het personeelsbestand in de huidige 

maand veel groter zou zijn (20 in de plaats van 2), er logischerwijze ontslagen gaan vallen. 
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12.6 Gerecht toevoegen 
 

Indien de manager een nieuw gerecht wil toevoegen dan zal deze drie stappen moeten 

doorlopen. Ten eerste (12.6.1) moet het nieuwe gerecht (=product) toegevoegd worden aan 

het systeem. Ten tweede (12.6.2) moeten de grondstoffen waaruit ze bestaan (indien deze 

nieuw) toegevoegd worden aan het systeem. Ten laatste (12.6.3) moeten de grondstoffen 

toegewezen worden aan het bewuste gerecht. Het bewijs dat deze geregistreerd wordt in punt 

12.7 geleverd. 

In wat volgt, zullen we deze drie stappen concreet illustreren door het toevoegen van een 

nieuw gerecht, nl. pizza, bestaande uit nieuwe grondstoffen: kaas en pizzadeeg. 

 

12.6.1 Gerecht toevoegen 
 

 
Afbeelding 53: Nieuw gerecht toevoegen 

 

Indien de manager een nieuw gerecht aan het systeem wil toevoegen dan zal deze eerst en 

vooral op de knop ‘Add Product’ moeten klikken. Vervolgens dient hij de velden van de 

rubriek ‘Nieuw Product Toevoegen’ in te vullen. Hier voegt de manager bijvoorbeeld een 

pizza toe, alsook de benodigde manieren om deze te produceren en de uiteindelijke 

verkoopprijs.  

Eens er op de knop ‘Toevoegen’ is geklikt, wordt het gerecht effectief aan het systeem 

toegevoegd. 
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12.6.2 Grondstof toevoegen 
 

 
Afbeelding 54: Nieuwe grondstof toevoegen (pizzadeeg) 

 

 
Afbeelding 55: Nieuwe grondstof toevoegen (kaas) 

 

Om vervolgens een grondstof toe te voegen, dient de manager eerst op de knop ‘Add 

Component’ te klikken. Vervolgens moet de manager voor elke grondstof de juiste informatie 

in elk veld invullen. In dit voorbeeld worden er twee grondstoffen toegevoegd, nl. pizzadeeg 

en kaas, inclusief hun levertermijn in dagen.  

Eens er op de knop ‘Toevoegen’ is geklikt, wordt de grondstof effectief aan het systeem 

toegevoegd. 
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12.6.3 Grondstof toewijzen aan gerecht 
 

 
Afbeelding 56: Grondstof toewijzen aan gerecht (kaas) 

 
Afbeelding 57: Grondstof toewijzen aan gerecht (pizzadeeg) 

De finale stap voor het toevoegen van een nieuw gerecht is het toewijzen van de grondstoffen 

aan het bewuste gerecht.  

Hiervoor moet de manager eerst op de knop ‘Add Product’ klikken. Vervolgens zal deze de 

velden in de rubriek ‘Bill Of Material Instellen’ moeten invullen. Hierbij zal eerst in het veld 

‘Van welk product’ moeten worden aangegeven tot welke product de grondstof behoort. 

Vervolgens moet de naam van de toe te voegen grondstof worden ingevuld in het veld ‘Toe te 
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voegen grondstof’, samen met de benodigde eenheden in het veld ‘Hoeveel eenheden nodig 

van deze grondstof’. Dit wordt hier voor zowel pizzadeeg als kaas uitgevoerd. 

12.7 Informatie weergeven 
 

Deze rubriek illustreert dat de manager om het even welke informatie uit het systeem kan 

halen. De drie voorbeelden in dit onderdeel zijn niet gekozen omwille van hun uitzonderlijk 

praktisch nut voor de manager, maar gewoon illustratief om aan te tonen dat er allerlei 

informatie beschikbaar is in het systeem en dat het eenvoudig is om deze informatie uit het 

systeem te halen en weer te geven. 

In de praktijk zou dit informatiescherm gegevens kunnen weergeven, die in het specifiek 

interessant zijn voor de manager. Door de gebruiksvriendelijkheid van dit programma kan de 

weergegeven informatie op dit scherm snel aangepast worden aan de specifieke noden van de 

manager.  

 

 
Afbeelding 58: Informatie: samenvatting pizza 

 

Als er op de knop ‘Informatie’ in de knoppenbalk geklikt wordt dan komt men terecht op het 

bovenstaande scherm. Hierbij heeft onder meer de mogelijkheid om een samenvatting van de 

eigenschappen van een bepaald gerecht, hier pizza, op te vragen door in het tekst vak 

‘Gegevens van bepaalde product weergeven’ de naam van het bewuste gerecht toe te voegen. 

Vervolgens moet op de eerste ‘Geef Informatie’-knop worden geklikt. 
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Op deze manier kan men duidelijk zien dat het nieuwe gerecht en de nodige nieuwe 

grondstoffen succesvol zijn toegevoegd (zoals uitgelegd in punt 12.6).  

 

 
Afbeelding 59: Informatie: procentuele verdeling over maanden 

 

Indien de manager inzicht wil krijgen in de verdeelsleutel die gebruikt wordt om de 

geforecaste omzet van het jaar te verdelen over de verschillende maanden dan moet hij op de 

‘Geef Informatie’-knop drukken naar de label ‘Geef procentuele verdeling van de omzet over 

de maanden’. De procentuele verdeling, die berekend is op basis van de historische data van 

het voorgaande jaar, wordt vervolgens in het onderstaande tekst vak mooi weergegeven.  
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Afbeelding 60: Informatie: service level 

 

Op een analoge manier kan de service level worden opgevraagd, zie onderstaande figuur.  

We herhalen hierbij, zoals reeds aan het begin van 12.7 vermeld, dat dit onderdeel eerder 

illustratief is om aan te tonen dat om het even welke informatie uit het systeem kan worden 

gehaald en weergegeven en niet zozeer voor zijn praktisch nut  (in tegenstelling tot alle andere 

onderdelen van het programma). 
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12.8 Opties  
 

 
Afbeelding 61: Opties: overzicht parameters 

 

De manager heeft ook de mogelijkheid om parameters van het programma te wijzigen via de 

‘Parameters’-knop in de knoppenbalk. 

Indien men voor het eerst op deze knop drukt dan zal men de standaardwaarden van de 

parameters zien. De manager kan dan op basis van recente wijziging in bepaalde parameters 

ervoor zorgen dat de optimalisatie algoritmes via ‘up-to-date’ parameters werken. Zo kunnen 

in dit scherm onder meer parameters gewijzigd worden voor de MRP, CRP en forecast 

componenten. 

De reden dat de historische informatie van de forecasts kan ingegeven worden voor alle jaren 

behalve het voorgaande jaar heeft te maken met het feit dat de (fictieve) historische gegevens 

slechts voor één jaar in het systeem zijn ingelezen. Hierdoor wordt bewezen dat het systeem 

de omzet van een gegeven jaar kan berekenen op basis van de informatie dat door het systeem 

geregistreerd werd. Het inlezen van informatie van de overige zes jaren werd achterwege 

gelaten gezien dit niets extra zou bewijzen. 
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12.9 Impact optiewijziging 
 

 

 
Afbeelding 62: Opties (wijziging forecast) 

 

In dit stuk gaan we illustreren dat het wijzigen van parameters effectief leidt tot een wijzing 

van de output van de algoritmes. 

Stel bijvoorbeeld dat de manager de historische gegevens zou wijzigen in de rubriek 

‘Forecast’ van het ‘Parameters’-scherm door andere getallen in te voeren dan standaard in het 

systeem zijn opgeslagen. Dan zou dit natuurlijk een impact moeten hebben op de forecast en 

alle daarvan afhangende beslissingen. Dit gaan we daarom eens controleren door naar het 

‘Forecast’-scherm te gaan. 
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Afbeelding 63: Forecast opvragen (na wijziging parameters) 

 

Nadat de manager de ‘Forecast’-knop heeft ingedrukt en vervolgens de naam van het gerecht 

heeft ingevoerd, kan men duidelijk zien dat er op basis van de gewijzigde parameters een 

nieuwe voorspelde vraag wordt bekomen (confer. Output in 12.1). 
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DEEL IV: DISCUSSIE  
 

 

“Wat betekenen de resultaten? Wat kunnen we eruit concluderen?” 

 

13.1 Discussie 
 

Het gevoerde onderzoek had tot doel twee onderzoeksvragen te beantwoorden.  

 

Afbeelding 64: overzicht onderzoeksvragen 

De resultaten van het gevoerde onderzoek hebben uitgewezen dat het effectief mogelijk is om 

een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen op basis het REA referentiemodel. Dit werd concreet 

bewezen door als “proof-of-concept” in samenwerking met IKEA restaurants een MRP(II)-

toepassing gebaseerd op het REA referentiemodel te ontwikkelen.  

Het geleverde bewijs vormt hopelijk een eerste aanzet tot de effectieve realisatie van een 

ERP-toepassing op basis van het REA referentiemodel. De REA-gerelateerde literatuur stelt 

immers meermaals dat het REA datamodel wegens tal van redenen, waaronder de voordelen 

gekoppeld aan zijn ‘doel-onafhankelijke’ aard (McCarthy W. E., The REA Accounting 

Model: A Generalized Framework For Accounting Systems in a Shared Date Environment, 

1982), zeer interessante mogelijkheden zou bieden ter verbetering van de datamodellen die in 

de huidige commerciële ERP-toepassingen geïmplementeerd worden (Vandebossche & 

Wortmann, 2006) (David, IT evolution, Part 2: Could REA analysis topple ERP systems?, 

2007). Ondanks de academische belangstelling voor het onderwerp binnen het studiegebied 

van REA is er tot op heden nog geen ERP-toepassing ontwikkeld op basis van het REA 

datamodel. Aangezien MRP(II) in feite als een gesimplificeerde
95

 versie van ERP kan worden 

beschouwd, hopen we dat het geleverde bewijs een eerste stap kan zijn tot het verder 

onderzoeken van dit veelbelovende toepassingsgebied voor REA datamodellen. 
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 MRPII is de voorganger van ERP (Enterprise Resource Planning) 

OV1: “Is het mogelijk om een MRP(II)-toepassing te ontwikkelen op basis van het REA referentiemodel?”

OV2: “Is het mogelijk om een bewijs te leveren voor de praktische waarde van een MRP(II)-toepassing 

ontwikkeld voor een specifiek type bedrijf (massakeukens) behorende tot de dienstensector?”
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De resultaten uit de casestudie van ‘IKEA restaurants’ illustreren daarenboven zeer duidelijk 

dat het gebruik van MRP(II)-tools ook buiten de industriële sector, zijn traditionele 

toepassingsgebied, een belangrijke meerwaarde kan vormen. De casestudie heeft immers 

bewezen dat het gebruik van MRP(II)-tools IKEA in staat stelt om op een optimalere wijze 

beslissingen te nemen omtrent onder meer personeel, voorraadbeheer en bestellingen en 

bijgevolg het bedrijf in staat stelt efficiënter om te gaan met hun middelen.  

De hogere kwaliteit van beslissingen die IKEA dankzij de MRP(II)-toepassing kon nemen 

zijn mede in belangrijke mate te wijten aan de verhoogde graad van integratie van de data die 

het REA referentiemodel mogelijk maakt. Het gevolg hiervan is dat in tegenstelling tot de 

huidige situatie alle optimalisatievraagstukken, die met de bovengenoemde beslissingen 

verbonden zijn, op basis van dezelfde, gemeenschappelijke data kunnen worden 

geoptimaliseerd. Dit komt in feite neer op het als het ware herleiden van de verschillende 

kleinere vraagstukken tot één groot geïntegreerd optimalisatievraagstuk. Dit leidt conform het 

ingenieursprincipe, het principe van sub-optimalisatie
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, tot een significant optimaler resultaat 

(Machol, 1965). 

De generaliseerbaarheid omtrent de praktische waarde van de MRP(II) kan ondanks de 

specifieke focus van de studie op IKEA restaurants zeer sterk vermoed worden. Dit vanwege 

het feit dat uit de resultaten van het, exploratieve marktonderzoek duidelijk bleek dat de sector 

in het algemeen geconfronteerd werd met quasi-identieke problemen als IKEA restaurants. 

Daarnaast zijn de problemen waarop de ontwikkelde MRP(II)-toepassing een oplossing biedt 

erg generisch, waardoor de toepasbaarheid voor andere soorten ondernemingen binnen de 

dienstensector sterk kan worden vermoed. Maar hier moet natuurlijk verder onderzoek voor 

gebeuren.  

Dit resultaat is belangrijk wegens de specifieke bijdrage dat deze levert aan zowel het 

studiegebied omtrent SRRP, alsook deze rond service science. 

Het is immers zo dat door expliciet te kiezen voor een MRP(II)-toepassing voor een bedrijf in 

de dienstensector, de ontwikkelde MRP(II)-toepassing in navolging van bepaalde academici 

(van Looy, Gemmel, & Dierdonck, 2003) als het ware omgedoopt kan worden tot een 

zogenaamde SRRP-toepassing. Dit is een onderzoeksgebied dat ondanks zijn groot potentieel 

sinds de jaren 80 in een academische alsook praktische impasse verkeert (Gemmel, 2011). De 

resultaten van het onderzoek wijzen echter uit dat het tekort aan belangstelling voor het 

onderwerp ten onrechte is aangezien de casestudie, alsook het voorafgaande marktonderzoek, 
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 Het principe stelt immers dat de optimalisatie van het volledig probleem steeds beter is dan de som van de optimalisaties van de 

individuele sub-problemen 
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duidelijk uitwijzen dat er sectoren binnen de dienstensector kunnen geïdentificeerd worden 

waarvoor zonder twijfel een SRRP-toepassing een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren. 

Er wordt gehoopt dat dit onderzoek, door haar illustratie van het belang van SRRP voor de 

praktijk, academici kan inspireren om het vergeten concept van SRRP opnieuw te 

onderzoeken, zodat op deze manier de efficiëntie en productiviteit van de dienstensector naar 

een volgend niveau kan worden gebracht. 

Met de IKEA casestudie is er eveneens een toegevoegde waarde gecreëerd voor de populaire 

opkomende wetenschappelijke discipline, service science, die net zoals in het gevoerde 

onderzoek de efficiëntie en competitiviteit van dienstenondernemingen tracht te verhogen 

door kennis uit niet-diensten gerelateerde vakgebieden te combineren (Hyunsoo, 2009). Zo is 

er concreet in dit onderzoek door de implementatie van het REA referentiemodel, 

optimalisatietechnieken, statistische extrapolatietechnieken en MRPII-logica kennis uit 

respectievelijk de volgende vakgebieden samengebracht: de computerwetenschappen, 

operations research, statistiek en economie. Het onderzoek hoopt hierbij, om analoge redenen 

als bij SRRP, de academische aandacht voor service science op peil te houden of idealiter 

zelfs te verhogen en dit wegens het enorme potentieel van dit studiegebied voor verbeteringen 

in de praktijk (Spohrer & Maglio, 2009).  

 

Er dienen echter nog een aantal kritische opmerkingen gemaakt te worden omtrent enkele 

zwakten en sterken verbonden aan de wijze waarop het onderzoek is gevoerd. Er wordt 

aansluitend hierbij ook steeds een duidelijke mogelijkheid tot verder onderzoek aangegeven. 

Het onderzoek heeft door zijn praktische aard, namelijk de casestudie met IKEA, aan de ene 

kant een troef in handen omdat het de meerwaarde van de ontwikkelde toepassing in de 

realiteit optimaal kan illustreren. Maar aan de andere kant heeft het ook zijn nadelen. Het is 

immers zo dat het ontwikkelde REA datamodel, alsook de ontwikkelde algoritmes uit de 

business logic, in het onderzoek logischerwijs in belangrijke mate toegespitst zijn op de 

specifieke noden en wensen van IKEA restaurants. Ondanks het feit dat we ervan overtuigd 

zijn dat een gelijkaardige toepassing ook voor andere ondernemingen ontwikkeld zou kunnen 

worden, zijn er een aantal vragen, die wegens hun voor de casestudie irrelevante aard, nog 

moeten worden beantwoord. Het belangrijkste voorbeeld hiervan, en de voornaamste die de 

volledige generaliseerbaarheid voor andere massakeukens in de weg staat, is dat er voor 

IKEA, gezien hun productieproces
97

, slechts een 1-traps MRP-explosie vereist was. Het 
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gevolg hiervan is dat er nog onderzoek gevoerd moet worden naar de implementatie van een 

variant die ondersteuning biedt voor meerdere trappen. 

Een ander aspect waar verder onderzoek voor vereist is, heeft te maken met het vervolledigen 

van het ontwikkelde datamodel binnen het breder kader van de volledige onderneming. De 

scope van de ontwikkelde MRP(II)-toepassing was beperkt tot het ondersteunen van 

beslissingen op planningsniveau waarvoor bijgevolg slechts een deel van het volledige REA 

datamodel nodig was. Indien de MRP(II)-toepassing echter ook op het meest operationele 

niveau gebruikt zou willen worden, moet het ontwikkelde datamodel uitgebreid worden. De 

aard van REA en de structuur van het ontwikkelde datamodel zouden het echter mogelijk 

moeten maken om op een relatief eenvoudige wijze deze binnen het breder kader van de 

onderneming te integreren en daarom vormt dit een potentieel interessante basis voor het 

verder onderzoek. In het kader hiervan willen we graag een aanzet geven door in de appendix 

een aantal mogelijke uitbreidingen van het ontwikkelde REA datamodel voor te stellen. 

Een belangrijke sterkte van het onderzoek ten opzichte van andere zoeken omtrent REA is de 

breedheid en praktische aard van het gevoerde onderzoek. Zo werd er niet louter op basis van 

de huidige literatuur verder gebouwd, maar werd er getracht om de theoretische aard van het 

huidige REA onderzoek een erg praktische dimensie te geven. Het marktonderzoek waarbij 

problemen werden geïdentificeerd waarvoor MRP(II) en REA een oplossing zouden kunnen 

bieden alsook de daaropvolgende keuze voor een casestudie in samenwerking met een 

gekende naam, dit alles vormt samen in belangrijke mate een ‘fris’ kader voor het 

onderzoeksgebied rond REA.  

Een volgend sterk punt is het feit dat er gekozen is om tegen de traditie in een MRP(II)-

toepassing te ontwikkelen voor een bedrijf uit de dienstensector en er daardoor niet alleen aan 

REA, maar ook aan service science en SRRP een toegevoegde academische waarde is 

geleverd.  
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Afsluitende opmerking van de auteurs  
 

Afsluitend willen we vermelden dat het onze stille wens is dat het gevoerde onderzoek 

misschien in staat zou zijn het rijke studiegebied omtrent REA nog wat meer in de spotlight te 

brengen.  

 

Het REA referentiemodel heeft doorheen de jaren heen heel wat theoretische aanhangers voor 

zich weten te winnen door haar vele interessante eigenschappen (McCarthy W. E., The REA 

Accounting Model: A Generalized Framework For Accounting Systems in a Shared Date 

Environment, 1982), maar toch is het model er tot op heden nog niet echt in geslaagd om haar 

volledige potentieel waar te maken en volledig door te breken in de vele commerciële 

toepassingen waartoe ze zich goed leent, waaronder ERP (David, IT evolution, Part 2: Could 

REA analysis topple ERP systems?, 2007) (Vandebossche & Wortmann, 2006).  

 

Wij hopen dat het geleverde bewijs van onze praktische MRP(II)-toepassing, gebaseerd op het 

REA referentiemodel, door zijn toegevoegde waarde aan service science een bijdrage zou 

kunnen leveren aan het verder doorbreken van het REA referentie datamodel.  

 

Tenslotte hopen we ook dat de combinatie van één van de bekendste ondernemingen ter 

wereld, nl. IKEA
98

 (Business Week, 2011), met de steeds groeiende academische interesse 

voor service science, misschien een leverage zou kunnen zijn om REA ook exposure te geven 

buiten zijn traditionele kringen en daardoor op termijn zou kunnen bijdragen tot de interesse 

van nog meer (grote) commerciële bedrijven (vb. SAP). Wij erkennen de ambitieuze aard van 

deze wensen, maar gezien het potentieel van REA lijkt het ons zeker niet misplaatst.  
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Appendix 
 

 

Figuur 1: uitwisselingsproces: aankoop constituents 

 

 

Figuur 2: uitwisselingsproces: arbeidsacquisitie 
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Figuur 3: uitwisselingsproces: verkoop product 

 


