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MESsage Tussen het PLC-SCADA niveau en ERP bevindt zich de MES laag. MES staat voor ‘Manufacturing Execution System’, dan 

wel ‘Manufacturing Enterprise Solution’. MES oplossingen bieden functionaliteit voor onder andere het beheer van re-

sources en receptuur, gedetailleerde planning, productieaansturing, datacollectie, rapportage, dashboarding en analyse. 
Bianca Scholten

Het expertisecentrum industriële automatisering Kortrijk van de Hoge-

school West-Vlaanderen doet onderzoek naar de haalbaarheid van produc-

tiesoftware voor midden- en kleinbedrijven. Automatie in gesprek met 

Johannes Cot t yn, ini t iat iefnemer en coördinator van het project 

‘Gestandaar diseerde productiesoftware op maat van elk bedrijf: Een objec-

tieve analyse- en verantwoordingsmethode’.

Cottyn: ‘Het idee voor dit onderzoek ontstond al enkele jaren geleden. 

Gedurende een tracking & tracing project werkten we samen met enkele 

industriële partners, voornamelijk leveranciers van productiesoftware zoals 

MES, WMS et cetera. De algemene indruk was dat het moeilijk is om aan 

te tonen dat dergelijke oplossingen ook bij kleinere bedrijven bruikbaar zijn. 

Vaak komt het zelfs niet eens tot een eerste gesprek, omdat kleinere bedrij-

ven er bij voorbaat van uitgaan dat zo’n investering te riskant is en uitslui-

tend haalbaar voor grotere bedrijven en multinationals.’

 

TETRA

Het betreft een ‘TETRA’ project, wat staat voor Technologie Transfer 

(w w w.iw t.be ) . TE TRA projecten staan ten dienste van een ruime 

gebruikers groep en verlopen in drie fases, namelijk technologieverkenning, 

technologievertaling en technologieverspreiding. Het project wordt voor 

het overgrote deel gefinancierd door de Vlaamse overheid; bedrijven uit de 

gebruikerscommissie betalen de resterende 7,5 %. Het projectteam onder-

zoekt de toepasbaarheid van standaard beschikbare productiesoftware als 

maatwerkoplossing bij middelgrote en kleine bedrijven. Uiteindelijk wil men 

een methode aanreiken aan de KMO’s (Vlaamse term voor mkb) zodat deze 

zonder hulp van buitenaf zelf een inschat ting kunnen maken van de 

 domeinen waarin zij productiesoftware kunnen inzetten en welke meer-

waarde dit effectief heeft voor hun bedrijf. Daarmee heeft zo’n bedrijf 

natuurlijk nog geen gedetailleerd overzicht van alle wensen en eisen, maar 

in ieder geval al wel een eerste indruk van de toepasbaarheid. ‘ISA-95 is 

ideaal als basis voor deze methode’, aldus Johannes Cottyn. ‘ISA-95 bevat 

alle ingrediënten om de productieondersteunende laag te beschrijven.’ 

Technologieverkenning

Tijdens de eerste fase, namelijk die van de technologieverkenning, heeft 

het onderzoeksteam gesprekken gevoerd met alle leden van de gebruikers-

commissie, waaronder leveranciers en eindgebruikers, teneinde zoveel 

mogelijk input te verzamelen. Cottyn: ‘De leveranciers hebben ons bijvoor-

beeld verteld op welke manier en op welk moment zij verschillende stappen 

ondernemen, welke vragen zij zoal stellen tijdens de miniscan en hoe zij 

eindgebruikers proberen te overtuigen van de meerwaarde van productie-

software.’ Verder hebben de teamleden een ISA-95 training gevolgd en 

hebben zij zelf allerlei informatie verzameld. ‘Het was niet moeilijk om 

basisinformatie te vinden,’ vertelt Cottyn, ‘maar de uitdaging zat in het ver-

fijnen van de bestaande methoden en deze op maat maken voor kleinere 

bedrijven. Die hebben toch een andere manier van denken, je moet ze op 

een andere manier enthousiast maken voor productiesoftware want ze 

 zullen minder snel de overstap maken naar een nieuwe technologie.’ 

 

Is MES haalbaar voor middelgrote en kleine bedrijven?
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Technologievertaling

Na deze eerste verkenning heeft het team bedrijven uit de regio benaderd 

met het aanbod om vrijblijvend een miniscan te laten doen in de vorm van 

een gesprek van twee uur. Uit alle reacties zijn voorlopig drie bedrijven 

geselecteerd waar de onderzoekers nu pilootcases uitvoeren, namelijk een 

meubelmaker, een voedingsmiddelenbedrijf en een metaalbedrijf. Al naar-

gelang de beschikbare tijd gaat het team de expertise verder opbouwen via 

enkele extra cases. Nadat er voldoende informatie is verzameld, zullen de 

onderzoekers proberen om de voordelen te kwantificeren zodat ieder deel-

nemend bedrijf een concreet beeld krijgt van de besparingen die productie-

software voor hun kan opleveren.

‘Hoewel we nog niet de kosten tegenover de baten hebben gezet en hoe-

wel we nog niet alle baten hebben gekwantificeerd, hebben we bij twee 

van de drie bedrijven al wel de indruk dat productiesoftware hier tot 

noemens waardige voordelen kan leiden’, vertelt Cottyn. ‘Dat zie je bijvoor-

beeld aan het enorme aantal uren die medewerkers daar besteden aan het 

opstellen van een productieplanning en het registreren van productie-

gegevens. Door dat soort taken te automatiseren krijgen medewerkers de 

mogelijkheid om zich met nuttigere dingen bezig te houden.’ 

Technologieverspreiding

Uiteindelijk willen de onderzoekers bij iedere case de huidige en de toe-

komstige situatie in kaart brengen en de te realiseren verbeteringen uit-

drukken in financiële termen. Deze waarden dienen ter verantwoording van 

de investeringskosten tijdens de selectieprocedure. Het onderzoek loopt 

nog tot eind november 2011. Daarna zal men in Kortrijk (B) een studiedag 

organiseren om de eindresultaten te presenteren. De te ontwikkelen 

methode, die midden- en kleinbedrijven in staat stelt om zelf een eerste 

inschatting te maken van de haalbaarheid van MES in hun situatie, zal uit-

eindelijk op een gebruiksvriendelijke wijze via internet vrij toegankelijk 

zijn. 

Meer informatie : Johannes Cot t yn ( johannes.cot t yn @ howest .be) , 

 coördinator van het projectteam productiesoftware, eXpertisecentrum 

indus t r ië le au t omat iser ing Kor t r i jk ( X iaK ) ,  Hogeschool Wes t- 
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