
 

 

  

 

 

 

 

COMPLEXITEIT EN CREATIVITEIT: PLANNING EN SHEDULING 
IN DE VERSE VOEDING.  
 

Planning en scheduling in de process industrie, en meer specifiek in de 
markt van de verse voeding, vormt een erg complex proces. Een belangrijk 
kenmerk van planning in de verse voeding is dat wordt gewerkt met 
producten met beperkte houdbaarheid – ook wel beperkte shelf lives 
genoemd – die op een andere manier moeten worden behandeld dan 
producten zonder versheidsproblematiek. Ook wanneer voor het plannen 
gebruik wordt gemaakt van APS en ERP-systemen moet met die 
problematiek rekening worden gehouden.  

Traditioneel worden Advanced Planning en Scheduling Systemen ‘advanced’ genoemd 
omdat ze tegen eindige capaciteit kunnen plannen. Dat is ook hun fundamentele 
competitieve voordeel vergeleken met de traditionele ERP-systemen en de reden 
waarom de meeste ERP-leveranciers hun suite meer en meer met APS vervolledigen.  
Planning tegen eindige capaciteit lost problemen van piekvraag en beperkte capaciteit 
op door voorraad op te bouwen in voorgaande periodes met vrije capaciteit. Op die 
manier kunnen we de gekende production leveling strategie toepassen.  
Shelf lives voegen aan dat basisprincipe een extra dimensie toe aangezien producten 
met een beperkte houdbaarheid niet onbeperkt gestockeerd kunnen worden, waardoor 
hun shelf lives een bijkomende constraint vormen in de planningsoefening. Die 
complexiteit blijkt in de meeste huidige systemen – zowel in ERP als APS – niet zo 
eenvoudig op te vangen.  

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen het interne en het externe shelf life van 
een product (zie ook figuur 1). Wanneer we vanuit het standpunt van de producent 
redeneren, is het externe shelf life de houdbaarheid van het product vanaf het moment 
dat het buiten zijn verantwoordelijkheid valt. Meestal betekent dat de periode waarin 
het product fysiek bij de retailer aanwezig is, en dus aan de eindgebruiker kan worden 
verkocht. Het einde van het externe shelf life wordt bepaald door de vervaldatum, of 
Best Before Date. Om er zich van te verzekeren dat hij het product gedurende een 
voldoende lange periode aan de klant kan aanbieden legt de verdeler van verse 
voeding (bijvoorbeeld een supermarkt) meestal een minimaal extern shelf life aan de 
producent op. Een retailer vraagt bijvoorbeeld dat het product ten laatste veertien 
dagen voor de Best Before Date in zijn rekken ligt. Voor de producent is het interne 
shelf life het shelf life dat geldt binnen zijn muren of activiteiten. Dat is het shelf life 
waarmee de producent typisch redeneert. Als het product eenmaal is verpakt en 
gelabeld, vangt het interne shelf life aan en moet het product binnen dat interne shelf 
life naar de retailer kunnen worden gebracht. In ons voorbeeld moet het product 
veertien dagen voor de Best Before Date bij de retailer zijn. Is er bij het labellen een 
totale houdbaarheid van twintig dagen, dan betekent dit dat het interne shelf life nog 
zes dagen bedraagt.  
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Complexiteit verbonden met shelf lives.  

Wat maakt het plannen van producten met een beperkte shelf life zo moeilijk?  
De meeste ERP- en planningssystemen werken met de volgende standaard logica: een 
productie van een product X zorgt zonder meer voor de verhoging van de voorraad van 
het product X. Afname zorgt zonder meer voor een vermindering van die voorraad. Er 
wordt geen rekening gehouden met de shelf lives verbonden aan de productiedata. Dat 
wordt visueel voorgesteld in figuur 2.  

Wanneer op moment A een order binnenkomt voor het product X met een beperkt 
shelf life kan het systeem vaak niet controleren of de voorraad die er ligt, aan de shelf 
life constraint voldoet. De shelf life start namelijk met de productiedatum, en die wordt 
meestal in de standaardlogica niet meegenomen. Op dezelfde manier; wanneer op 
moment B een order voor het product binnenkomt, is nagenoeg geen enkel systeem in 
staat om te controleren of de voorraad die er op moment B zal liggen – rekening 
houdend met de (geplande) productiedatum – aan de shelf life constraint zal voldoen. 
Met die standaardlogica is het evenmin mogelijk voorraadvermindering door 
obsolescence te voorzien, aangezien er geen notie van geprojecteerde houdbaarheid 
is. 

   

 

 
Figuur 1: Intern en extern shelf life. 

Volledigheidshalve moeten we hier wel stellen dat een aantal ERPsystemen in beperkte 
mate met die houdbaarheden rekening kan houden bij een ATP-calculatie. Op het 
moment dat een productie is afgemeld en de voorrraad in het systeem gekend is 
slagen die systemen erin om in de ATP-calculatie rekening te houden met de 
houdbaarheid van die voorraad.  

  
Figuur 2: Standaard voorraadbeheer in ERP en APS.  

Een voorbeeld van die problematiek vinden we terug in figuur 3. Stel een product heeft 
een intern shelf life van 2 weken (2 buckets van 1 week). In periode 3 is er een 
voorraad van 160, waarvan een lot van 60 (80 minus de vraag van 20 in periode 3) en 
een nieuw lot van 100 (productie in periode 3). In periode 4 is er een vraag van 100. 
Het eerste lot heeft het interne shelf life overschreden en mag dus niet worden 
gebruikt om de vraag van 100 te voldoen. Het volledige lot van 100 wordt genomen, 
waardoor het voorraadniveau in bucket 4 op 0 valt. Dat is een geval van obsolescence 
als gevolg van het overschrijden van het interne shelf life in de toekomst.  
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Een bijkomende moeilijkheid in die problematiek zijn klantspecifieke shelf lives van de 
producten, heel courant bij de grote distributieketens. In de praktijk kan dat betekenen 
dat een voorraad product op een zelfde moment wel nog naar klant A, en niet meer 
naar klant B kan worden verstuurd, op basis van de productiedatum en de door de 
klant gevraagde externe shelf life. 

Stel, een retailer A accepteert dat het product ten laatste tien dagen voor de Best 
Before Date wordt geleverd, en een andere retailer B vraagt dat het product ten laatste 
vijftien dagen voor de Best Before Date binnenkomt. Een lot dat voor die vervaldatum 
nog veertien dagen heeft, kan wel nog naar klant A worden geleverd, maar niet meer 
naar klant B. Dat betekent dat een vraag van klant B mogelijks een productie zal 
triggeren, terwijl een vraag van klant A dat in dit geval niet zal doen.  

Beperkte shelf lives veroorzaken meestal nog bijkomende complexiteiten:  
- Batch sizes 

Vaak wordt in de planning de vraag naar een groot aantal eindproducten vertaald naar 
een vraag voor een beperkt aantal tussenproducten (bijvoorbeeld 5 
verpakkingsvarianten A1 tot en met A5 voor een zelfde basisproduct A). In een semi-
process omgeving worden die tussenproducten typisch aangemaakt in silo’s of tanks, 
met vaste batchgroottes. Die batchproblematiek impliceert dat een productie de vraag 
van een bepaalde periode zal dekken.  

Bijvoorbeeld: een batch van basisproduct A wordt gestart om te voldoen aan de vraag 
naar A1 tot en met A5 voor week 2 en week 3. De houdbaarheidsproblematiek 
verhoogt de complexiteit verbonden aan die batchgroottes. Zo kan het 
productierendement een batchgrootte opleggen die de vraag dekt voor een periode die 
langer is dan het interne of zelfs het totale shelf life van het product.  

 
  Figuur 3: Obsolescence door overschrijden van het shelf life.  

M.a.w. de vraag is niet groot genoeg om de volledige batch op tijd te consumeren. Ook 
op basis van omsteltijden wordt meestal in grotere batches geredeneerd en bestaat de 
kans dat de batchgroottes in conflict treden met het product shelf life.  

- Lange doorlooptijd 

In geval van een lange productiedoorlooptijd is het vaak te laat om te reageren op 
veranderingen in de vraag op het moment dat ze zich voordoen. De productie op basis 
van de forecast is al gestart en het product wordt doorheen het proces geduwd, 
waarbij niet altijd de mogelijkheid bestaat het proces te onderbreken. Denk maar aan 
een rijpingsproces in de verse voeding. Als gevolg daarvan is het goed mogelijk dat 
een productie is gestart op basis van de forecast die op basis van de effectieve vraag 
niet nodig blijkt te zijn. Aangezien de productie niet meer kan worden gestopt, komt 
het product vrij en begint het shelf life te lopen.  
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Idealiter zou voorraad netting in dat geval rekening moeten houden met de 
geprojecteerde voorraadhoudbaarheid om te bepalen hoe het productieplan moet 
worden gealligneerd. Maar een beetje creativiteit in de planningsoefening kan al een 
deel van het probleem oplossen. Vaak begint het shelf life namelijk te lopen op het 
moment dat een product uit koeling wordt genomen en naar de verpakking gaat. 
Meestal beschikken we dan over een aantal bijkomende vrijheidsgraden: wachten met 
verpakken en het product gedurende een beperkte tijd gekoeld opslaan, universeel 
verpakken zodat het product naar verschillende klanten kan worden gestuurd, 
enzovoort. Op die manier kunnen we de productie iets beter afstemmen op de vraag. 
Uiteraard zijn deze vrijheidsgraden beperkt: er kan bijvoorbeeld gevaar zijn voor 
kwaliteitsverlies of gewichtsverlies bij het uitstellen van de verpakking, of het product 
wordt verkocht met een vast gewicht, waardoor de vrijheid nog beperkter wordt.  

Omgaan met shelf lives in de planning  
Er zijn verschillende mogelijke manieren om met shelf lives in de planning van de 
productie om te gaan, maar een universeel punt is dat we steeds met loten moeten 
werken.  

ERP  
Een belangrijke vraag die we ons moeten stellen, is de volgende: Is het noodzakelijk 
om de voorraden met hun shelf lives in het planningssysteem te onderhouden? In de 
meeste omgevingen is ERP geïmplementeerd en vindt daar de order entry plaats. In 
het ideale geval wordt in het ERP-systeem de voorraad van een product per lot 
bijgehouden. Er wordt bijgehouden wanneer een lot van een product geproduceerd 
werd en het daarmee verbonden shelf life wordt berekend. Bij order entry wordt de 
vraag – met de eventueel klantspecifieke houdbaarheden – dan gematched met de 
loten in voorraad. In dat ideale geval stuurt ERP enkel nog een netto-vraag naar de 
systemen die de productie plannen en wordt de problematiek van het shelf life volledig 
buiten de planning om opgevangen.  
Het transactionele karakter van de ERP-systemen impliceert een redenering in 
productieloten en maakt die systemen eigenlijk de ideale omgeving om de 
problematiek van de shelf lives op te vangen. Desondanks kunnen de meeste ERP-
systemen vaak niet met de shelf lives overweg en zeker niet met het matchen van 
toekomstige vragen met toekomstige shelf lives .  
 
APS  
In een APS-systeem kunnen we standaard vrijwel nooit met loten werken. In dergelijk 
systeem kunnen we wel verschillende producties van een zelfde product onderscheiden 
en als loten met een eigen lotnummer en productiedatum beschouwen, maar kunnen 
we in de voorraad geen onderscheid tussen die loten meer maken en geen correcte 
toewijzing meer doen naar de vraag toe.  
Een manier om dat wel te kunnen doen, is de voorraad evalueren op bijvoorbeeld een 
FIFO-basis (First In First Out). Als we ervan uit gaan dat een vraag steeds FIFO wordt 
beleverd, kunnen we op die manier zicht blijven houden op de geprojecteerde 
voorraadhoogtes.  
Figuur 4 schetst ons een voorbeeld. Stel op 20/03 hebben we 2 loten van product X in 
voorraad en 5 orders voor het product in portefeuille. De orders moeten op de due 
date worden uitgeleverd. In ons voorbeeld zullen, bij gelijkblijvende vraag, 30 units van 
het tweede lot op 01/05 uit de voorraad worden gehaald omdat de uiterste leverdatum 
bereikt is. Door ervan uit te gaan dat de voorraadafnames FIFO gebeuren kunnen we 
via die logica de geprojecteerde voorraad van product X opvolgen.  

Een andere manier om loten proberen op te volgen, is het lotnummer aan de 
productcode toe te voegen. Op die manier heeft elke product-lotcombinatie zijn eigen 
voorraad met een productiedatum en kunnen we die voorraden per lot opvolgen. De te 
overwinnen moeilijkheid is hier dat we er voor moeten zorgen dat het systeem weet 
welke product-lotcombinaties mogen worden gebruikt om een vraag te voldoen. Het is 
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duidelijk dat dit voor een explosie van het aantal productcodes en voor een erg moeilijk 
op te volgen planningsomgeving zorgt.  
Volledigheidshalve moeten we nog vermelden dat sommige APS-systemen er in 
bepaalde gevallen in slagen om via een vrij complexe constructie de interne en externe 
shelf lives van de producten te blijven opvolgen.  

 

 
Figuur 4: FIFO voorraadafnames  

 

Creativiteit geboden. 

Kortom, de houdbaarheidsproblematiek compliceert de planningsoefening in zeer grote 
mate, waarbij de bestaande systemen de problematiek nog niet in voldoende mate 
afdekken. Ondanks hun transactionele karakter vangen de meeste ERP-systemen de 
houdbaarheden maar in beperkte mate op, waardoor we vaak genoodzaakt zijn de 
complexiteit in een APS-omgeving op te nemen. Maar ook daar is de oplossing niet 
standaard en moeten we vaak erg creatief zijn om (een deel van) de problematiek te 
kunnen opvangen.  
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