
 

 

Afstudeeronderzoek 
Het onderbouwen van gemaakte keuzen tijdens het optimalisatie proces 
van LP-modellen. 

 
Achtergrondinformatie 

Planners van productie bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verdeling van 
grondstoffen/producten binnen het productie proces. De productieprocessen zijn 

gemodelleerd als een wiskundige modellen zoals LP- of MIP-modellen. Een proces 
wordt geoptimaliseerd door een solver (van OMP). De uitkomst van de solver is soms 
in strijd met de verwachting van de planner. 

 
Onderzoeksopdracht 

De opdracht is om aan de planner van de keuzes van de solver uit te leggen of te 
beargumenteren. Dit willen we doen door de berekeningen uit het model te 
visualiseren. Voor LP-modellen kan de shadow price1 worden gebruikt om deze 

keuzes te verduidelijken. Als eerst zal je onderzoeken hoe de shadow price berekend 
wordt en hoe deze bij het onderbouwen van keuzes van de optimale oplossing kan 

worden gebruikt. Met deze oplossing ga je een (interactief) dashboard bouwen 
waarmee een planner zelfstandig kan onderzoeken waarom de oplossing van de 
solver de beste is.  

  
Eindproduct 

• Een schriftelijk verslag van je onderzoek (afstudeerscriptie) 

• Een interactief dashboard voor een planner om de keuzes van de solver te 

verantwoorden 

• Een eindpresentatie  

  

 
1 ‘The shadow price is the change, per unit of the constrain, in the optimal value of the objective 

function of an optimization problem obtained by relaxing the constraint’ (Bron: Constrained 

optimization) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_price
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_price


 

 

De Kandidaat 
 

 
Jij bent 

➢ op zoek naar een interessante afstudeerstage voor je HBO studie toegepaste 
wiskunde, econometrie of informatica of vergelijkbaar met accenten op 
operations research (OR) en data science toepassingen. 

➢ geïnteresseerd in optimalisatie en supply chains. 
➢ bereid om op meerdere locaties te werken: Ons kantoor is in IJsselstein (bij 

Utrecht), maar we zijn meestal ook een of meerdere dagen per maand 
aanwezig bij onze klanten (voor deze opdracht in de buurt van Antwerpen). 
Een aantal dagen vanuit huis werken behoort zeker ook tot de 

mogelijkheden. 
➢ communicatief sterk. 

➢ in staat vloeiend te communiceren in het Nederlands en Engels (spreek- en 
schrijfvaardig). 
 

Jij hebt 
➢ ervaring met het analyseren van grote hoeveelheden data en maken van 

interactieve dashboards. 
➢ ervaring met het bouwen van wiskundige modellen, bent bekend met 

Operations Research technieken en kunt (bij voorkeur object georiënteerd) 
programmeren in bijvoorbeeld Java, C++, Python of R. 

➢ passie voor het toepassen van advanced analytics methoden en deze 

begrijpelijk te maken voor eindgebruikers zonder technische kennis. 
 

Jij krijgt 

➢ uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
➢ een open informele coöperatieve positieve cultuur waarbij we continu zowel 

“on-the-job” als via externe trainingen werken aan het verbeteren van onze 
vaardigheden en waar van elkaar leren heel belangrijk is, ongeacht ervaring. 

➢ flexibiliteit om je werklocatie en uren in overleg in te delen. Een goede work-
life balance vinden we heel belangrijk. 

➢ veel vrijheid, ruimte voor ideeën en initiatief. 
➢ veel aandacht voor het individu in een stabiel groeiend team (we hopen in 

de komende 3 jaar door te groeien tot een team van 10 collega's), 
➢ een hele fijne werksfeer met alle ruimte voor persoonlijke groei. 

 
 

 
  



 

 

Over ACTlytics 
 

Het team van ACTLytics zorgt ervoor dat onze klanten complexe analyse-software 
efficiënt implementeren en kunnen gebruiken om meetbaar waarde toe te voegen.  

Begrijpelijke en praktisch toepasbare supply chain software 

We maken analyse software begrijpelijk en toegankelijk. Wij dragen zorg voor een 
praktisch toepasbare oplossing, vanuit een hands-on en persoonlijke 

benadering.  Wij zijn de tolk-vertaler tussen softwareleverancier en 
eindgebruiker en geven niet alleen advies maar spelen ook een belangrijke rol bij 
de uitvoering van activiteiten en het geven van trainingen zowel tijdens als na de 

implementatie. 

Wij bieden de volgende diensten aan: 

De implementatie-acceleratie: 

voor soepele communicatie in het implementatieproject, zodat 
gebruikersvriendelijke en toepasbare software met bijbehorend uitvoerend proces 
wordt opgeleverd. 

 

De ACTLytics APK: 

een objectieve screening van de gebruikte software en de toepassing ervan, zodat 
de klant de verwachte ROI behaalt - of zelfs vergroot. 

 

User Engagement: 

Het trainen van eind gebruikers en ondersteunen bij praktische vragen na het 

afronden van het implementatie proces. Hiermee zorgen we dat de software ook 
daadwerkelijk efficiënt gebruikt gaat worden.  
 

Detachering: 

inzet van tijdelijke en vaste kandidaten voor een implementatie-project 

 
 

 
Ben jij op zoek naar een opdracht waarbij je je opgedane kennis in de 
praktijk kunt toepassen? Kun jij goed zelfstandig werken en wil jij werken 

in een klein snel groeiend team met veel verantwoordelijkheid? Solliciteer 
dan op deze functie!  

 

https://actlytics.com/implementatie-acceleratie/
https://actlytics.com/actlytics-apk/
https://actlytics.com/detachering/
https://actlytics.com/detachering/

