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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie, waaraan ik de laatste maanden bij ORTEC gewerkt heb. 

ORTEC is een bedrijf dat gespecialiseerd is in beslissingsondersteunende systemen. Eén van 

deze systemen is SHORTREC Expertplanner. 

SHORTREC Expertplanner is een computerpakket dat expertisebureaus en verzekerings-

maatschappijen helpt bij het plannen van de experts. Dagelijks moeten een groot aantal op-

drachten die binnenkomen, worden uitgevoerd door de experts. Expertplanner construeert ritten 

voor de experts en probeert de opdrachten zo goed mogelijk bij de experts in te plannen, 

rekening houdend met allerlei factoren. 

Omdat de resultaten van de huidige constructiemethode van Expertplanner niet leidden tot 

tevredenheid bij de klanten, heb ik de opdracht gekregen een beter alternatief te bedenken. Dit 

alternatief wordt gepresenteerd in deze scriptie. 

 

Op deze plaats zou ik mijn dankwoord willen uitspreken tot iedereen die op de één of andere 

manier geholpen heeft bij het tot stand komen van deze scriptie. Daarbij denk ik vooral aan 

mijn begeleiders, Goos bij ORTEC en Albert op de EUR. Verder bedank ik André als inspi-

ratiebron, Alexander, Arjen, Daan, Jeroen, Joaquim en alle andere mensen bij ORTEC 

Consultants. Tevens wil ik de mensen bij ORTEC Consultants en ORTEC Systems bedanken 

die deze scriptie financieel mogelijk hebben gemaakt. 

 

Tholen, september 1997 



Inleiding 

 

In deze scriptie wordt een overzicht gegeven van het computerpakket SHORTEC 

Expertplanner en enkele uitbreidingen daarop. Dit pakket wordt bij expertisebureaus en 

verzekeringsmaatschappijen gebruikt voor het plannen van experts. Deze experts moeten iedere 

dag opdrachten uitvoeren.  

In Hoofdstuk 1 wordt beschreven welke soort opdrachten en experts er zijn, wat de problemen 

zijn bij het plannen van de experts en voor welke bedrijven deze scriptie nut kan hebben. 

In Hoofdstuk 2 wordt samengevat wat in de literatuur beschreven staat over problemen die 

vergelijkbaar zijn met het probleem dat in Hoofdstuk 1 genoemd wordt en welke oplos-

singsmethoden ervoor beschikbaar zijn. 

Het probleem dat in Hoofdstuk 1 beschreven staat, wordt in SHORTREC Expertplanner in 

twee fasen opgelost. De eerste fase (de constructiemethode) en de huidige oplossingsmethode 

die daarvoor gebruikt wordt staan beschreven in Hoofdstuk 3. Tevens worden daar de nadelen 

van de huidige oplossingsmethode beschreven. Deze nadelen zijn door de gebruikers van 

Expertplanner ook gesignaleerd; daarom wordt in Hoofdstuk 4 een methode gepresenteerd die 

de nadelen van de huidige oplossingsmethode voor de eerste fase probeert te vermijden. 

De huidige implementatie van de tweede fase (de verbeteringsmethode) staat in Hoofdstuk 5 

genoemd met daarnaast de tekortkomingen van deze implementatie. Daar wordt verder op 

ingegaan in Hoofdstuk 6, waar tevens een nieuwe methode wordt gepresenteerd die daar uit-

gebreid wordt besproken. 

Tenslotte staan in Hoofdstuk 7 de resultaten van de onderzoeken, die gedaan zijn op basis van 

de huidige en nieuwe methoden die in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. 



1 Beschrijving Expertplanner 

 

Het ritplanningspakket SHORTREC Expertplanner is bij ORTEC Consultants ontwikkeld om 

verzekerings- en expertisebureaus te helpen bij het maken van hun dagelijkse planningen. Deze 

bureaus krijgen dagelijks een hoeveelheid opdrachten te verwerken die moeten worden 

uitgevoerd door één van hun experts. Lukt het niet om alle opdrachten afgewerkt te krijgen, dan 

worden ze uitbesteed. De experts bezitten verschillende kwaliteiten (ze zijn bijvoorbeeld ge-

specialiseerd in taxaties). Elke opdracht vereist een bepaalde kwaliteit van de expert. Tevens 

zijn er de volgende regels die te maken hebben met bezoektijden. Bij de opdrachten wordt 

opgegeven tussen welke tijdstippen de opdracht uitgevoerd moet worden. De experts zijn een 

gedeelte van de dag beschikbaar en hebben een maximale werktijd. In het volgende hoofdstuk 

zal een meer nauwkeurige (wiskundige) beschrijving gegeven worden.  

Het pakket Expertplanner bevat reken functionaliteit, die de planner helpt met het plannen van 

alle opdrachten. De planningen die geconstrueerd worden, moeten voldoen aan onder andere de 

volgende voorwaarden: 

• de planning moet niet onnodig duur zijn 

• de planning moet het aantal gereden kilometers zo laag mogelijk houden 

• de opdrachten moeten binnen de tijdvensters uitgevoerd worden 

• de experts mogen niet langer werken dan hun maximale werktijd 

• het is niet toegestaan dat experts opdrachten uitvoeren waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn 

Tevens zijn er enkele wensen betreffende de ritten die gereden worden door de experts. Als er 

meer dan één opdracht in een bepaalde plaats is, dan moeten die opdrachten zo veel mogelijk 

door dezelfde expert uitgevoerd worden De totale werktijd moet evenredig verdeeld worden 

over alle experts en het gedeelte van de tijd dat de experts werkelijk aan de opdrachten besteden 

(dit is de totale werktijd exclusief de rijtijd tussen de opdrachten) moet zo groot mogelijk zijn. 

 

Al deze wensen maken het moeilijk een planning te beoordelen. De ene planning zal beter 

scoren op bijvoorbeeld kosten en kilometers, terwijl in een andere planning veel meer rekening 

gehouden wordt met de gelijke verdeling van de werktijd over alle experts. Om de planningen te 

beoordelen zijn maatstaven nodig. Deze maatstaven worden in het vervolg van deze scriptie 

gepresenteerd en planningen worden besproken aan de hand van deze maatstaven. De 

planningen die bekeken worden zijn afkomstig van Sarex Expertise. In de volgende paragraaf 

wordt Sarex in het kort beschreven. 

 



1.1 Sarex 

Sarex Expertise is gevestigd in Maarssen en is een expertisebureau dat werkzaam is in het 

segment van automotive expertise. Hierbij moet vooral worden gedacht aan klantgerichte 

diensten op het gebied van motorvoertuigen. Zij voeren opdrachten uit (meestal in opdracht van 

verzekeringsbedrijven) die expertise vereisen op het terrein van schadegevallen, taxatie en 

inspectie, onderzoek etc. Het aantal opdrachten varieert van 200 tot ongeveer 300 per dag. De 

opdrachten zijn verspreid over heel Nederland. Per dag worden ongeveer 28 experts ingepland. 



2 Literatuuronderzoek 

 

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van wat er zoal bekend is over problemen 

die gerelateerd zijn aan het Expertplanner probleem. Daarnaast noemen we enkele benaderings-

methoden voor deze problemen. Tevens wordt aangegeven wat de verschillen zijn tussen deze 

problemen en het Expertplanner probleem en wat voor consequenties dit heeft voor de 

benaderingsmethoden. 

 

2.1 Standaard Vehicle Routing Problem 

Het Expertplanner probleem behoort tot de klasse van Vehicle Routing Problems. 

Het meest simpele Vehicle Routing Problem (VRP) is het standaard VRP. Dit standaard VRP 

wordt in deze paragraaf beschreven. 

Er zijn n klanten, genummerd 1,… ,n, die bezocht moeten worden door K vrachtwagens. Er is 

één depot, deze heeft klant - index 0. Bij iedere klant i moet ai > 0 goederen bezorgd worden. 

Iedere wagen k (1 ≤ k ≤ K) heeft een capaciteit van bk > 0. De kosten om van i naar j te gaan, 

cij, zijn gelijk aan de afstand tussen klant i en klant j. 

De volgende variabelen worden gebruikt: 

y
als klant i bezocht wordt door wagen k
andersik =




1
0

 

 

x
als wagen k klant j direct na klant i bezoekt
andersijk =




1
0

 

 

Nu kan VRP als een geheeltallig lineair programmerings probleem worden geformuleerd: 
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Doelstellingsfunctie (1) beschrijft de totale kosten. Restrictie (2) beschrijft de capaciteit van de 

vrachtwagens. (3) bepaalt dat iedere order 1 keer bezocht moet worden en dat iedere wagen k, 1 

≤ k ≤ K, het depot aan moet komen. (4) bepaalt dat binnen een rit een order altijd één opvolger 

heeft, (5) dat iedere order altijd één voorganger heeft. (6) zorgt ervoor dat er geen subritten 

ontstaan waar geen depot in op is genomen en (7) en (8) zorgen voor de geheeltalligheid van 

alle variabelen. 

 

Het standaard VRP probleem is het meest eenvoudige geval van een Vehicle Routing Problem. 

Het standaard VRP is op de volgende manier uit te breiden: 

• in plaats van één depot zijn er meerdere depots, die ieder alle klanten of een gedeelte van de 

klanten mogen bedienen 

• in plaats van alleen bezorgen worden er ook goederen opgehaald 

• de goederen moeten binnen een bepaald tijdvenster geleverd of afgehaald worden 

• de depots hebben openingstijden 

• de chauffeurs op de vrachtwagens hebben een maximale werktijd 

• er kunnen meerdere soorten producten per klant opgehaald en afgeleverd worden 

• iedere vrachtwagen heeft specifieke eigenschappen. Bepaalde klanten kunnen niet bezocht 

worden door bepaalde soorten vrachtwagens. 



2.1.1 Classificatie problemen 

Bij het oplossen van problemen is het van belang wat de rekentijd van de oplossingsmethodiek 

is. Problemen kunnen onderverdeeld worden in verschillende klassen. De eerste klasse is de 

klasse van problemen waarvan de rekentijd polynomiaal oploopt met de probleemgrootte. Deze 

problemen zijn ‘snel’ op te lossen. Het VRP behoort tot de klasse van NP - moeilijke 

problemen. Voor deze problemen bestaat waarschijnlijk geen polynomiaal algoritme. Voor 

problemen die in deze klasse vallen wordt er meestal voor gekozen het probleem niet exact op 

te lossen, maar om een heuristiek te gebruiken om een redelijke benadering van de optimale 

oplossing te krijgen. Omdat het VRP - probleem een NP - moeilijk probleem is, zijn de meeste 

oplossingsmethoden hiervoor heuristieken. In de volgende paragraaf noemen we enkele 

bestaande heuristieken. 

 

2.2 Bestaande heuristieken 

In de literatuur zijn verschillende soorten heuristieken (benaderingsmethoden) voor het stan-

daard VRP beschreven: 

• Route constructie methoden 

• Route verbeter methoden 

• Twee fase methode 

Hieronder geven we van elk van deze methoden een globaal overzicht. 

 

Route constructie methoden 

Er bestaan verschillende soorten route constructie methoden. De belangrijkste zijn sequentiële 

insertie, parallelle insertie, de Clarke & Wright [1] methode (savings) en het sweep algoritme [17]. 

Deze routeconstructie methoden worden nu één voor één behandeld. 

De sequentiële insertie methode bouwt de ritten één voor één op. Voor een wagen wordt een 

‘seed’ order (order die als eerste in de wagen komt) bepaald. Gegeven deze seed order wordt de 

wagen volgens een bepaald criterium (afstand, rijtijd, grootte opdracht / capaciteit wagen) 

volgepland met nog niet ingeplande orders, totdat de wagen vol is (er kunnen geen opdrachten 

meer toegevoegd worden, zonder een overschrijding in capaciteit of tijden te krijgen). De orders 

waarmee wordt aangevuld, worden op de beste plaats in de rit gezet. Dit is die plaats waarvoor 

de totale kosten van de uitgebreide rit het kleinst zijn. De uiteindelijke oplossing hangt sterk af 

welke orders als seed gekozen worden en met welke orders de aldus ontstane rit wordt 



aangevuld. Daarom is de sequentiële insertie methode erg flexibel, maar ook gevoelig voor de 

gemaakte keuzen.  

Een andere methode is parallelle insertie. In tegenstelling tot het sequentiële insertie algoritme, 

wordt bij parallelle insertie na het kiezen van de seed order de zo ontstane rit niet aangevuld, maar 

er wordt dan in feite gewoon een nieuwe seed order gezocht die in de best mogelijke rit ge-

plaatst wordt. Hier is dus de keuze van de seed order van groot belang. Op het parallelle insertie 

algoritme zal in Hoofdstuk 3 dieper worden ingegaan. 

Als derde constructiemethode wordt nu het savings algoritme van Clarke & Wright [1] be-

handeld. Er wordt begonnen met een mogelijk niet toegelaten oplossing: initieel wordt voor 

iedere order een aparte rit aangemaakt. Het combineren van twee ritten levert een besparing 

(saving) van sij = c0i + c0j - cij op (cij zijn de kosten om van het laadpunt van order i naar dat van 

order j te gaan). Het algoritme van Clarke & Wright neemt die combinatie van orders (i, j) 

waarvoor sij maximaal is. Zolang er nog zinvolle besparingen zijn (sij > 0) worden de orders i 

en j samengevoegd (in het vervolg van het algoritme worden order i en j beschouwd als één 

order). 

Als laatste behandelen we het sweep algoritme, waarvan de eerste ideeën terug te vinden zijn in 

Wren [17]. Het depot en de klanten worden beschouwd als punten in de 2-dimensionale 

Euclidische ruimte. Nu worden al deze punten omschreven in hun pool - coördinaten (θi,ρi), 

waar θi de hoek is en ρi de straal ten opzichte van een middelpunt. Een willekeurig punt 

(bijvoorbeeld het depot) wordt als middelpunt gekozen. Dan wordt θi en ρi berekend voor alle i. 

Sorteer de punten op θi. Laporte [11] stelt voor het sweep algoritme als volgt te implementeren: 

1. kies willekeurig een niet gebruikte vrachtwagen k 

2. begin bij het klant met de kleinste θi die nog niet bezocht wordt door een vrachtwagen. Plan 

de opdrachten in oplopende volgorde van θi in bij vrachtwagen k totdat de capaciteit van de 

wagen het niet meer toelaat. Als er nog opdrachten niet ingepland zijn en er zijn nog 

vrachtwagens beschikbaar (niet gepland), ga dan naar stap 1, ga anders naar stap 3. 

3. tenslotte wordt de rit iedere wagen rijdt verbeterd door binnen iedere rit van de wagen het 

corresponderende TSP (Traveling Salesman Problem) op te lossen (exact of heuristisch). 

 

Route verbeter methoden 

Een oplossing die gevonden is met een route constructie methode, zou verbeterd kunnen wor-

den. Er kan onder andere worden verbeterd binnen de rit (opdrachten binnen de rit herschikken, 

zodat de uiteindelijke oplossing goedkoper / beter is) en tussen de ritten. Formeel beginnen 

route verbetermethoden met een toegelaten startoplossing S. Daarbij hoort een regel die al-

ternatieve oplossingen in de buurt van S definieert. De route verbetermethode volgt een pad 



door de alternatieve oplossingen en telkens als een betere oplossing gevonden wordt, vervangt 

deze de huidige oplossing. Lin en Kernighan [14] beschrijven de k - opt methode die delen van 

ritten probeert uit te wisselen. Een uitwisseling wordt doorgevoerd als de totale kosten van 

beide ritten lager worden én de beide ritten toegelaten blijven. Het verbeteren tussen ritten 

wordt uitvoeriger besproken in Hoofdstuk 5. Tevens zijn er andere methoden die, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Lin en Kernighan, onder bepaalde voorwaarden de huidige 

oplossing vervangen door een oplossing waarvoor de totale kosten niet dalen. Voorbeelden van 

methoden die dit toepassen zijn Simulated annealing (Kirkpatrick [9]) en tabu search (Glover 

[7]). 

 

Twee fase methode 

De twee fase methode (General Assignment Heuristic) staat beschreven in Fisher & Jaikumar [3]. 

Zij merken op dat de restricties in de IP (Integer Programming) - formulering van VRP het 

probleem in feite opsplitst in twee gedeelten, namelijk: 

• restricties (2), (3) en (7) zijn de restricties van een general assignment problem en zorgen 

ervoor dat iedere rit begint en eindigt op het depot (klant 0), dat bij iedere klant een wagen 

langs komt en dat de wagens niet over hun capaciteit beladen worden. Dit is dus een 

toewijzingsprobleem om de orders aan de wagens toe te wijzen 

• gegeven dat de yik vast zijn (dus uitgerekend zijn in de vorige toewijzing), vormen de 

restricties (4)-(6) en (8) een ander probleem: in welke volgorde worden de klanten door de 

wagens bezocht. Dit is dus equivalent met het oplossen van een TSP per rit. 

Dit opsplitsen heeft als voordeel dat de twee afzonderlijke problemen veel makkelijker zijn op 

te lossen dan het VRP probleem. De methode heeft als nadeel dat de optimale oplossing 

slechter (in ieder geval niet beter) is dan de oplossing van het VRP probleem. Als het VRP 

probleem opgelost wordt, dan worden yik en xijk tegelijkertijd zodanig bepaald dat de doel-

stellingsfunctie (1) optimaal is, terwijl aan alle voorwaarden (restrictie (2) - (8)) wordt voldaan. 

Als het VRP probleem wordt opgesplitst in twee delen, wordt eerst yik bepaald en daarna wordt, 

gegeven yik, xijk bepaald. Nu wordt er ook voldaan aan alle gestelde voorwaarden, maar de 

uiteindelijke oplossing (gewaardeerd volgens de doelstellingsfunctie (1)) is niet beter dan de 

oplossing van het VRP probleem. 

Het eerste toewijzingsprobleem genereert altijd een toegelaten oplossing, omdat aan de vol-

gende voorwaarden wordt voldaan: 

• iedere rit begint en eindigt op een depot (er zijn nog geen ritten gevormd, alleen is een 

verzameling orders toegekend aan een wagen, zodat er altijd een rit te vormen is) 

• iedere order wordt uitgevoerd door één wagen 



• er wordt voldaan aan de capaciteitsrestrictie van iedere wagen 

Het oplossen van het TSP probleem zorgt ervoor dat, gegeven de eerdere toewijzing, de kosten 

binnen de rit geminimaliseerd worden. 

 

2.3 Omschrijving Expertplannerprobleem 

Het expertplanner probleem (EXP) is een variatie op het standaard VRP. Orders heten hier 

opdrachten, wagens worden experts, depots zijn de start- en eindadressen van de experts, etc. 

Het expertplanner probleem verschilt op de volgende terreinen van het standaard VRP: 

• er zijn tijdvensters voor de opdrachten en de experts. Iedere opdracht moet worden uit-

gevoerd tussen vooraf opgegeven tijdstippen. Van iedere expert is bekend tussen welke 

tijdstippen hij beschikbaar is. 

• experts hebben een maximale werktijd. Per expert is opgegeven hoe lang hij mag werken. 

• het is niet toegestaan dat experts opdrachten uitvoeren waarvoor ze niet gekwalificeerd 

zijn. Opdrachten vereisen een bepaalde minimale kwalificatie van de expert en experts 

hebben verschillende kwaliteiten. 

• er moet niet alleen gekeken worden naar de kosten, het aantal kilometers en de totale 

werktijd, maar ook moet er rekening gehouden worden met gelijke werktijdverdeling over 

alle experts 

• er zijn geen capaciteitsrestricties voor de experts. Het aantal opdrachten dat een expert mag 

uitvoeren hangt alleen af van de tijd die de opdrachten in beslag nemen en de reistijd tussen 

de opdrachten. 

Deze extra restricties (vooral die van de tijdvensters en de gelijke werktijdverdeling) zorgen 

ervoor dat de twee fase methode van Fisher & Jaikumar [3] niet toepasbaar is. Bij de eerste 

toewijzing kan er wel rekening gehouden worden met de extra kwaliteiten restrictie, maar een 

restrictie betreffende de tijdvensters van de opdrachten, de maximale werktijd van de experts en 

een evenwichtige verdeling van de werktijd kan niet worden meegenomen in de twee fase 

methode. Het sweep algoritme houdt geen rekening met een evenwichtige verdeling van de 

werktijd (één voor één worden de wagens zo vol mogelijk gepland zolang de capaciteit van de 

wagen dit toelaat), zodat ook dit algoritme afvalt voor het oplossen van het Expertplanner 

probleem. 

 

De volgende twee problemen bevatten elementen die ook terugkomen in het Expertplanner 

probleem, maar die ook wat elementen missen. Laporte [10] beschrijft een probleem dat lijkt op 



het Expertplanner probleem, het Location Routing problem. Het Location Routing problem is 

een variant van een locatie probleem. Gegeven is een verzameling depots, D, met vaste kosten 

per depot en een verzameling klanten, V, met kosten tussen klanten onderling en tussen klanten 

en depot. Construeer een graaf G = (V,E). V zijn de klanten en E de lijnen tussen de klanten. 

Selecteer nu een aantal depots uit D en maak cycles met behulp van de punten uit V en de lijnen 

uit E, zodat alle klanten in precies één cycle zitten, en dat iedere cycle een depot uit D bevat, 

zodanig dat de som van de vaste kosten van de gekozen depots en de kosten van de cycles (dat 

wil zeggen: kosten tussen klanten onderling en tussen klanten en depots) zo klein mogelijk zijn. 

Een ander probleem dat lijkt op het expertplanner probleem is het K - server problem [15]. 

Gegeven zijn K mobiele servers die zich in een ruimte bevinden en m opdrachten, waarvan de 

plaats bekend is, die in een gegeven volgorde moeten worden uitgevoerd. De kosten om van 

punt i naar j te gaan met een server zijn cij. Het doel is de totale afstand afgelegd door de K 

servers te minimaliseren. [2] beschrijft een algoritme om het K - server probleem in poly-

nomiale tijd op te lossen. 

De bovenstaande problemen lijken op het expertplannerprobleem, maar enkele essentiële 

elementen ontbreken. Zo houdt het Location Routing probleem geen rekening met tijdvensters 

en werktijden, terwijl het K - server probleem geen rekening houdt met kwalificaties en 

werktijdverdeling. 



3 Huidige constructiemethode 

 

SHORTREC Expertplanner maakt een planning door middel van de volgende heuristieken: 

• Allereerst wordt er een ‘basisoplossing’ geconstrueerd. Deze basisoplossing kent op-

drachten aan experts toe. De gebruikte contructiemethode is Parallelle Insertie. 

• Daarna wordt er geprobeerd de met in de basisoplossing geconstrueerde ritten door middel 

van verbetertechnieken een betere oplossing te bereiken. 

In dit hoofdstuk staat de beschrijving van de huidige constructiemethode, de nadelen daarvan en 

in het volgende hoofdstuk wordt een alternatieve constructiemethode gepresenteerd ter 

vervanging van (of in aanvulling op) de bestaande constructiemethode. In Hoofdstuk 5 en 6 

gaan we uitgebreid in op de verbetertechnieken en uitbreidingen daarvan. 

 

3.1 Beschrijving methode 

Het construeren van een initiële basisoplossing gebeurt met een in Hoofdstuk 2 beschreven 

heuristiek, Parallelle insertie genaamd. 

Definieer daarvoor 

een expert is toegelaten voor een opdracht als, gegeven de huidige rit van de expert, bij het 

uitvoeren van de opdracht door de expert voldaan wordt aan alle gestelde voorwaarden 

de omrijtijd van een expert voor een opdracht is de extra tijd die de expert, gegeven zijn 

huidige rit, kwijt is om de opdracht uit te voeren 

E1(O) = toegelaten expert waarvoor omrijtijd voor opdracht O minimaal is 

E2(O) = toegelaten expert waarvoor omrijtijd voor opdracht O op één na minimaal is 

ORT1(O) = omrijtijd als opdracht O door E1(O) uitgevoerd wordt 

ORT2(O) = omrijtijd als opdracht O door E2(O) uitgevoerd wordt 

Voor iedere niet ingeplande opdracht O wordt uitgerekend wat de omrijtijd is voor iedere 

toegelaten expert, als deze expert de opdracht zou moeten uitvoeren. De beste omrijtijden 

ORT1(O) en ORT2(O) en bijbehorende experts E1(O) en E2(O) worden bewaard. Deze waarden 

zijn dus gegeven de huidige situatie. 

Nu worden alle opdrachten gesorteerd op de waarde van ORT2(O) - ORT1(O). Dus opdrachten 

waarvan de dichtstbijzijnde expert veel dichter bij de opdracht ligt dan de één na 

dichtstbijzijnde expert, krijgen een hoge waardering. Zo wordt voorkomen dat een opdracht 

uitgevoerd zal gaan worden door een expert die daarvoor een grote omweg moet maken. 



De opdrachten met de hoogste waarde van ORT2(O) - ORT1(O) worden als eerste ingepland. 

Er wordt geprobeerd deze opdracht aan de dichtstbijzijnde expert E1(O) toe te kennen. Lukt dit 

niet (expert E1(O) heeft na het bepalen van de waarde van E1(O) andere opdrachten toegewezen 

gekregen, zodat opdracht O niet meer bij E1(O) ingepland kan worden), dan worden ORT1(O), 

ORT2(O), E1(O) en E2(O) opnieuw berekend. 

 

3.2 Nadelen huidige basisoplossing 

Na het uitvoeren van de basisoplossing worden de volgende verschijnselen waargenomen: 

• Opdrachten waarvoor de rijtijd naar de dichtstbijzijnde expert ongeveer gelijk is aan de 

rijtijd naar de op één na dichtstbijzijnde expert, krijgen een lage waardering, waardoor ze 

pas laat worden ingepland. Met een voorbeeld zal dit duidelijker worden. 

Procedure Parallelle_Insertie 

begin 

for ieder opdracht O do 

begin 

bereken de dichtstbijzijnde toegelaten expert E1(O) en 
omrijtijd voor die expert ORT1(O); 
bereken de op één na dichtstbijzijnde toegelaten expert E2(O) 
en omrijtijd voor die expert ORT2(O); 

end 

sorteer opdrachten op waarde van (ORT2(O)-ORT1(O)); 

while niet alle opdrachten ingepland do 

begin 

haal eerste opdracht O uit de sortering; 
plan opdracht O in bij E1(O); 
update E1, E2, ORT1 en ORT2 voor iedere nog niet ingeplande 
opdracht; 

end 

end 
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In Figuur 1 is de initiële situatie weergegeven. Stel dat alle opdrachten (1 t/m 9) door iedere 

expert (A t/m C) uitgevoerd mag worden. De opdrachten 1 t/m 3 worden door het parallelle 

insertie algoritme pas laat ingepland. Eerst krijgt expert C opdracht 7, 8 en 9 toegewezen, en 

krijgt expert A opdracht 4,5 en 6 toegewezen. Stel dat A en C nog tijd hebben om één 

opdracht uit te voeren. Opdracht 1 wordt dan aan expert A toegekend, waardoor expert A 

geen tijd meer heeft om andere opdrachten te doen. Daarna krijgt expert C opdracht 2 

toegewezen. Dan moet expert B opdracht 3 uitvoeren (zie Figuur 2). Een betere oplossing 

zou zijn zoals die in Figuur 3 weergegeven wordt. 

• Er wordt niet gekeken naar het verschil in werktijd tussen de experts. Het kan daarom 

voorkomen dat een expert volgepland is, terwijl een andere expert bijna niets te doen heeft. 

• Bij het toewijzen van opdrachten aan experts wordt alleen gekeken naar de twee dichtst-

bijzijnde experts, dus alleen op lokaal niveau, terwijl een doelstelling is alle opdrachten 

globaal te verdelen over alle beschikbare experts. 

Het is daarbij de vraag of bij het verbeteren (zie Hoofdstuk 5 en 6) tussen de experts onderling 

een betere oplossing gevonden wordt dan de oplossing die gevonden is door het parallelle insertie 

algoritme (zoals te zien is in Figuur 2). Het is mogelijk dat de ontstane situatie niet meer te 

corrigeren is.  

 



4 Verbeterde constructiemethode 

 

Een verbeterde basisoplossing zou vooral de volgende eigenschappen moeten hebben: 

• zo laag mogelijke kosten, gereden kilometers en minimalisatie kosten/km/tijd 

• evenwichtige werkverdeling voor alle experts 

• logische ritten 

In dit hoofdstuk wordt een methode beschreven die probeert beter rekening te houden met de 

bovenstaande eisen. In Hoofdstuk 7 worden de resultaten beschreven die met deze methode 

behaald zijn. 

 

4.1 Globale toewijzingsmethode 

Zoals beschreven is in Hoofdstuk 2 hebben Fisher & Jaikumar [3] een twee fase methode ont-

wikkeld om een oplossing te construeren voor het standaard VRP. Het grote nadeel van deze 

methode bij toepassing op het Expertplanner probleem is dat er geen rekening wordt gehouden 

met de tijdrestricties. De twee fase methode wordt hier zodanig aangepast dat zij wel bruikbaar 

is voor construeren van een oplossing voor het expertplanner probleem.  

De globale toewijzingsmethode is een methode die gebruik maak van het principe van de twee fase 

methode. De twee fase methode wordt echter iteratief uitgevoerd, telkens met een veranderde 

beginsituatie. Merk op dat de capaciteitsrestrictie (restrictie (2)) van de twee fase methode 

vervalt voor ons probleem: experts hebben geen maximum op het aantal klanten wat ze per dag 

mogen bedienen. Als het toewijzingsprobleem wordt opgelost zonder deze restrictie, dan is de 

oplossing van het toewijzingsprobleem niet gegarandeerd toegelaten. Experts mogen een 

onbeperkt aantal opdrachten toegewezen krijgen zonder een restrictie uit het 

toewijzingsprobleem te schenden, zodat het kan voorkomen dat er experts zijn die over hun 

maximum werktijd heengaan, terwijl andere experts (bijna) niets te doen hebben. Dit is strijdig 

met de doelstelling van werktijdverdeling. 

In plaats van de capaciteitsrestrictie voegen we daarom de volgende twee restricties toe: 

• de eerste restrictie betreft het minimaal aantal opdrachten dat aan een expert moet worden 

toegekend 

• de tweede restrictie bepaalt wat het maximaal aantal opdrachten is dat een expert op een 

dag mag uitvoeren. Hier wordt een maximum ingevoerd om er voor te zorgen dat niet alle 



opdrachten toegewezen worden aan een paar experts, maar dat de opdrachten eerlijk 

verdeeld worden over de experts. 

Op deze manier kan het aantal opdrachten per expert gestuurd worden. Dit aantal moet zo 

gekozen worden dat er een ‘eerlijke’ werkverdeling plaats vindt en dat de expert niet langer 

werkt dan z’n maximum werktijd. 

De kosten die gekoppeld zijn aan een opdracht / expert combinatie zijn de extra kosten die 

gemaakt moeten worden om deze opdracht, gegeven de huidige rit van de expert (die rit is 

initieel leeg), uit te voeren (dus in te passen op de beste plaats in de rit).  

 

Nu is het expertplanner probleem gereduceerd tot het volgende probleem: 

Definieer: 

cij = de extra kosten voor expert j = 1...J om opdracht i = 1...n uit te voeren 

Mj = maximum aantal opdrachten dat expert j = 1...J mag uitvoeren 

mj = minimum aantal opdrachten dat expert j = 1...J mag uitvoeren 

Aangenomen wordt dat het totaal van het maximum aantal opdrachten Mj van alle experts 

minstens zo groot is aantal opdrachten n, zodat alle opdrachten uitgevoerd worden, dus 

M nj
j

J

≥
=
∑

1

. 

x
andersij =




1
0

als klant i bezocht wordt door expert j
 

 

(RED-EXP) 

 

min c xij ij
j

J

i

n

==
∑∑

11
 (9) 



o. d. v. 

 x M j Jij j
i

n

≤ =
=
∑ , ,...,1

1
 (10) 

 x m j Jij j
i

n

≥ =
=
∑ , ,...,1

1
 (11) 

 x i nij
j

J

= =
=
∑ 1 1

1
, ,...,  (12) 

 x
i n
j Jij ∈
=
={ , },

,...,
,...,

0 1
1
1

 (13) 

 

De doelstellingsfunctie (9) bestaat uit de totale kosten van de toewijzing. De restricties (10)-

(13) betekenen het volgende: 

(10) iedere expert j mag maximaal Mj opdrachten toegewezen krijgen 

(11) iedere expert j moet minimaal mj opdrachten toegewezen krijgen 

(12) iedere opdracht mag maximaal en minimaal aan één expert worden toegewezen 

(13) de geheeltalligheids - eis 

RED-EXP is een speciaal geval van een matching probleem: aan iedere expert i moeten tussen 

mi en Mi opdrachten worden toegekend en iedere opdracht j moet exact één maal aan een expert 

worden toegewezen, terwijl de som van de kosten voor een expert/opdracht - combinatie (cij) 

minimaal moeten zijn. Dit is weer te geven in een plaatje, zoals in Figuur 4. Hierin stellen 

punten in de linkse kolom de experts voor en de punten in de rechtse kolom de opdrachten. Een 

lijn tussen punten van de verschillende kolommen geeft weer dat een opdracht aan een expert is 

toegekend. Bij ieder punt j uit de linker kolom moeten tussen mj en Mj lijnen vertrekken, bij 

ieder punt in de rechter kolom moet exact één lijn aankomen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Lineair toewijzingsprobleem 

Het RED-EXP probleem is te formuleren als een standaard lineair toewijzingsprobleem 

(minimum cost bipartite matching, zie bijvoorbeeld [12]). Veel gebruikte methodes voor het 
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oplossen van het lineaire toewijzingsprobleem zijn de Hongaarse methode en de netwerk 

simplex methode. 

Eerst wordt getoond hoe het RED-EXP probleem te formuleren is als een standaard lineair 

toewijzingsprobleem, daarna wordt de globale toewijzingsmethode nader besproken. 

Het standaard lineair toewijzingsprobleem (STD-LTP) wordt als volgt geformuleerd: 
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Ieder punt j uit Figuur 5 (expert j uit het RED-EXP probleem) wordt in het STD-LTP 

weergegeven door Mj punten (zie Figuur 6). 

 

Voor ieder punt j (dat expert j voorstelt) in de linkse kolom van Figuur 5 worden in Figuur 6 Mj 

punten gemaakt. Dit is als volgt te interpreteren: In het RED-EXP probleem mag expert j 

maximaal Mj opdrachten uitvoeren. In het STD-LTP is dit vertaald in een aantal 

toewijzingsmogelijkheden Mj van een opdracht bij een expert j. Het aantal punten in de linkse 

kolom van Figuur 6 (het totaal aantal toewijzingsmogelijkheden van alle experts) is dus N = 

Mj
j

J

=
∑

1
. Omdat het totaal van het maximum aantal opdrachten van alle experts, N, groter of 

gelijk moet zijn aan het aantal opdrachten, J (eis uit het RED-EXP probleem), is er dus geen 

één op één relatie van de opdrachten van het RED-EXP probleem en het STD-LTP. Om dit te 
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omzeilen worden in het STD-LTP fictieve opdrachten gemaakt die niets kosten als ze worden 

uitgevoerd door een expert. Deze zogenaamde nul - opdrachten hebben de index k = n+1,...,N, 

zodat voor de eerste n opdrachten in het STD-LTP er nog steeds een één op één relatie is met 

de opdrachten uit het RED-EXP probleem. 

Definieer T(e) als het nummer van het eerste punt van expert e uit Figuur 6 (in de linkse 

kolom) dat ontstaan is door het dupliceren van punten (Figuur 5), dus T(e) = Mj
j

e

=

−

∑ +
1

1

1. Als 

M1 = 2, M2 = 1 en M3 = 2, dan is T(1) = 1, T(2) = 3 en T(3) = 4.  

Stel dat er maximaal Me opdrachten aan expert e toegekend mogen worden (expert e heeft dus 

Me toewijzingsmogelijkheden). Als een opdracht in het STD-LTP is toegekend aan één van de 

punten T(e) ... ( T(e) + Me - 1 ), dan is dat te vertalen in een toewijzing van de opdracht aan 

expert e binnen het RED-EXP probleem. 

Om er voor te zorgen dat in het STD-LTP alle experts aan hun minimum aantal opdrachten 

komen, worden de kosten (dkl) op de volgende manier samengesteld: 

• De kosten voor de toewijzing van opdracht i, i = 1,...,n, aan expert j, j = 1,...,J, aan de 

eerste mj toewijzingsmogelijkheden van expert j zijn gelijk aan de kosten voor het toewijzen 

van de opdracht aan expert j in het RED-EXP probleem 

• De kosten (dij) voor de toewijzing van opdracht i, i = 1,...,n, aan expert j, j = 1,...,J, aan de 

laatste Mj - mj toewijzingsmogelijkheden zijn gelijk aan de kosten voor het toewijzen van de 

opdracht aan expert j in het RED-EXP probleem plus een penalty P. Door deze penalty vast 

te stellen op waarde groter dan cij, i = 1,...,n, j = 1,...,J, wordt afgedwongen dat alle experts 

hun minimaal aantal opdrachten toegewezen krijgen voordat er een expert meer dan het 

minimum aantal opdrachten krijgt toegewezen. 

• De kosten (dkl) voor de toewijzing van opdracht k, k = n+1,...,N, aan alle 

toewijzingsmogelijkheden l = 1,...,N van alle experts is 0 (nul - opdrachten). 

Dus: 

{ }
{ }d

c
c P

als k n en l T j T j m

als k n en l T j m T j M
als k n

k l Nkl

ij

ij

j

j j= +
≤ ∈ + −

≤ ∈ + + −
>










=
0

1

1 1

( ),..., ( )

( ) ,..., ( ) , , ,...,  

Een toewijzing uit het STD-LTP ykl, k, l = 1,...,N, is als volgt te vertalen naar een oplossing 

van het RED-EXP probleem (luidend in de variabele xij): 

• xij = 1 als { }∃ ∈ + −q T j T j M j( ),..., ( ) 1 waarvoor geldt dat yiq = 1, i = 1,...,n 

• xij = 0 anders 



 

Het RED-EXP probleem wordt zodanig opgelost dat: 

• alle opdrachten aan een expert toegekend zijn 

• kosten minimaal zijn 

Het lineair toewijzingsprobleem (RED-EXP) heeft ten opzichte van originele expertplanner-

probleem (EXP) de volgende voordelen: 

• het aantal opdrachten toegekend aan een expert ligt tussen het opgegeven minimum en 

maximum 

• de toewijzing houdt rekening met een globale, evenwichtige verdeling van de opdrachten 

over het geografische gebied (als in de kosten voor een opdracht de afstand of de rijtijd 

voor het invoegen van de opdracht in de rit van de expert meegenomen zijn). 

Tegenover de voordelen heeft de toewijzing de volgende tekortkomingen: 

• er wordt geen rekening gehouden met tijdvensters van de opdrachten 

• er wordt geen rekening gehouden met de maximale werktijd van de experts en de werk-

tijdverdeling over alle experts 

• er wordt geen rekening gehouden met cluster effecten 

In de toewijzing wordt niet gekeken of twee opdrachten bij elkaar in de buurt liggen. Als dit 

het geval is, dan zijn in de werkelijkheid de kosten voor het uitvoeren van deze twee 

opdrachten door dezelfde expert beduidend lager dan de som van de kosten van de indi-

viduele opdrachten. 

Door de voordelen uit te buiten kunnen de effecten van de bovenstaande nadelen worden 

geëlimineerd. De nadelen worden één voor één genoemd en er wordt besproken welke acties 

ondernomen kunnen worden om de effecten van deze nadelen te verkleinen.. 

 

Tijdvensters opdrachten 

Per individuele opdracht wordt gekeken of deze binnen de huidige rit van de expert past wat 

tijdvenster van de opdracht en maximale werktijd van de expert betreft. Als er na het oplossen 

van het RED-EXP probleem per expert één van de toegewezen opdrachten zou worden 

ingepland, is de oplossing altijd toegelaten. Als er meer toegewezen opdrachten per expert 

worden ingepland ligt het aan de breedte van de tijdvensters in hoeverre de toewijzing in de 

planning door te voeren is. Als de tijdvensters van de klanten of van de expert heel krap zijn, 

kan het moeilijk worden meer dan één opdracht uit de toewijzing bij een expert in te plannen. In 

dit geval zijn er dus teveel opdrachten aan de expert toegekend. De stappen die hiertegen te 

nemen zijn worden beschreven in de volgende alinea. 

 



Maximale werktijd experts 

Gegeven een toewijzing kan worden bepaald of de opdrachten die aan de expert zijn toegekend 

binnen de maximale werktijd van de expert uitgevoerd kunnen worden. Als alle toegewezen 

opdrachten werkelijk kunnen worden uitgevoerd, is het maximum aantal opdrachten dat deze 

expert kan uitvoeren dus minimaal gelijk aan het toegekende aantal opdrachten. Daarom kan 

het maximum worden geschat op aantal opdrachten dat nu is toegekend plus het aantal 

opdrachten dat uitgevoerd zou kunnen worden in de tijd die de expert nog over heeft voordat hij 

z’n maximale werktijd bereikt. 

Als de werktijd van de expert z’n maximum werktijd overschrijdt, dan is het aantal opdrachten 

dat aan de expert toegekend is, te hoog. Het maximum wordt nu gesteld op het aantal 

opdrachten dat wél binnen de maximale werktijd uitgevoerd kan worden. Het is natuurlijk wel 

belangrijk dat het totale maximum aantal opdrachten dat alle experts uit mogen voeren 

minstens even groot is als het totale aantal opdrachten dat toegewezen moet worden aan de 

experts. Daarom lossen we het RED-EXP probleem een paar keer op, met iedere keer het 

minimum en maximum aantal opdrachten per expert aangepast op basis van de vorige toe-

wijzing. 

 

Werktijd verdeling experts 

Een eerlijke verdeling van de werktijd over alle experts simuleren we door het correct instellen 

van het minimum aantal opdrachten dat een expert uit moet voeren. Dit minimum moet zo 

worden gekozen dat de som van alle minima van alle experts niet groter is dan het totaal aantal 

opdrachten. Zo kun we het aantal opdrachten dat een expert zeker moet doen sturen. 

 

Cluster effecten 

Een ander probleem is het feit dat er geen rekening wordt gehouden met cluster effecten. 

Hieronder wordt verstaan dat in de toewijzing alleen wordt gekeken naar de kosten van het 

toevoegen van één opdracht aan een bestaande rit van een expert, maar in de toewijzing worden 

vaak meerdere opdrachten aan een expert toegekend. De kosten voor het toevoegen van twee 

opdrachten (die bij elkaar in de buurt liggen) in één rit zijn waarschijnlijk lager dan de som van 

de kosten voor het toevoegen van beide opdrachten apart in de rit. Dit ondervangen we als 

volgt: 

Gegeven een toewijzing (na het oplossen van het RED-EXP probleem) worden er slechts enkele 

opdrachten volgens een bepaald criterium bij de expert werkelijk ingepland. Bij het formuleren 

van een nieuw RED-EXP probleem worden de kosten voor het uitvoeren van een opdracht door 



een expert bepaald door te kijken wat de kosten zijn om de opdracht aan de bestaande rit (dit is 

de rit waar de opdracht bijzit die gekozen is na het oplossen van de RED-EXP) toe te voegen. 

Bij het bepalen hoeveel en welke opdrachten werkelijk bij een expert zullen worden ingepland 

moet gelet worden op het volgende: 

• Als een expert nog geen opdrachten ingepland heeft gekregen, is de keuze die gemaakt 

wordt welke opdracht ingepland wordt erg van invloed op de uiteindelijke planning. De 

kosten voor de opdrachten die in het vervolg bij de expert ingepland kunnen worden, 

worden door deze keuze beïnvloed.  

• Hoe minder opdrachten er per iteratie (oplossen van RED-EXP probleem) werkelijk 

worden toegekend, hoe meer iteraties er uitgevoerd moeten worden om alle opdrachten 

ingepland te krijgen (langere rekentijd). Als er per iteratie maar één opdracht per expert 

wordt toegekend, is de keuze van de in te plannen opdracht altijd toegelaten (het zou 

kunnen voorkomen dat twee opdrachten afzonderlijk wel door een expert uitgevoerd kunnen 

worden, maar het uitvoeren van beide opdrachten door dezelfde expert niet toegelaten is). 

Ook is het zo dat de kosten voor het toevoegen van een opdracht aan de rit van een expert 

dan exact berekend kunnen worden. 

 

4.1.2 Implementatie globale toewijzingsmethode 

In deze paragraaf wordt eerst een globale beschrijving van de toepassing van de globale toe-

wijzingsmethode gegeven. Daarna worden enkele cruciale onderdelen gedetailleerd besproken. 

 

Om goed rekening te kunnen houden met het hierboven genoemde cluster effect, wordt het 

RED-EXP een aantal keren opgelost. Eerst wordt er een ruwe schatting gemaakt van het mi-

nimum en maximum aantal opdrachten dat een expert uit mag voeren. Gegeven deze minima en 

maxima en de kosten om een opdracht aan een expert toe te wijzen wordt het RED-EXP 

probleem voor de eerste keer opgelost. Het oplossen van het probleem geeft als resultaat een 

toewijzing. Aan deze toewijzing kan gezien worden of het maximum aantal opdrachten per 

expert goed gekozen is. Zo nodig wordt dit aantal aangepast. Het RED-EXP probleem wordt 

dus een aantal maal opgelost. 

Van belang zijn de volgende punten: 



• keuze van minimum en maximum aantal opdrachten dat een expert mag uitvoeren 

• keuze van opdrachten die werkelijk in de planning worden doorgevoerd, gegeven een 

toewijzing uit het RED-EXP probleem 

Het totale algoritme op globaal niveau is als volgt: 

 

De initiële keuze van het maximum aantal opdrachten per expert is eenvoudig gehouden. De-

finieer:  

T = totaal aantal opdrachten 

maxi = maximum aantal opdrachten van expert i 

werki = werktijd expert i 

max_werki = maximum werktijd expert i 

dan is    max i
i i

j j
j

T
werk werk
werk werk

i= ⋅ −
−
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In feite worden de opdrachten verdeeld over alle experts, rekening houdend met de werktijd die 

ze nog over hebben. Het minimum wordt zó gekozen dat het minimum een vast percentage van 

het maximum van die experts is én dat de som van alle minima kleiner is dan het totaal aantal 

opdrachten dat nog ingepland moet worden. 

 

Procedure Globale_Toewijzing 

begin 

schat initieel minimum en maximum aantal opdrachten per expert 
 

while nog niet alle opdrachten ingepland and er zijn nog 

opdrachten die nog ingepland kunnen worden do 

begin 

Bereken kosten 
Los RED-EXP op 

Update minimum en maximum aantal opdrachten per expert (zie  

   procedure Update_Min_Max(expert)) en plan aantal opdrachten  
in bij experts 

end 

end 



 

Gegeven een toewijzing, hoeveel en welke opdrachten worden er werkelijk bij een expert 

ingepland? Deze twee vragen worden afzonderlijk behandeld: 

 

Hoeveel opdrachten worden per expert toegekend? 

Zoals hierboven vermeld onder het kopje Maximale werktijd experts, wordt het maximum 

aantal opdrachten dat een expert mag uitvoeren een paar keer herschat. Tevens moet er gelet 

worden op de Cluster effecten. Dit is als volgt geïmplementeerd: 

• het RED-EXP probleem wordt een paar keer opgelost, iedere keer met een verbeterd 

maximum aantal opdrachten per expert. Er wordt namelijk met een nogal willekeurige 

initiële schatting begonnen. Zodoende wordt er voor gezorgd dat een expert niet meer 

opdrachten toegewezen krijgt dan hij in de werkelijkheid kan uitvoeren. 

• zodra er een redelijke schatting is hoeveel opdrachten een expert mag doen (zie het vorige 

punt) wordt er werkelijk iets ingepland. Na de eerste ronde wordt er één opdracht per 

expert ingepland (in volgende iteraties zullen dit er meer zijn). De kosten voor het 

inplannen van een opdracht bij een expert zoals die bij het oplossen van het RED-EXP 

meegenomen zijn, zijn exact. Als het RED-EXP probleem opnieuw wordt opgelost, zijn de 

kosten voor het toevoegen van een opdracht aangepast aan de gewijzigde situatie (er is 

immers één opdracht ingepland). De nieuwe kosten zijn de kosten voor het toevoegen van 

een opdracht aan de bestaande rit van de expert (dit is dus de rit, waar in de vorige stap één 

opdracht aan is toegekend). Zo is er dus bij de tweede en volgende opdrachten die aan de 

expert worden toegekend rekening gehouden met het feit dat er al wat aan de expert is 

toegekend. Een expert wordt op deze manier ‘een kant opgestuurd’. 

 

Procedure Update_Min_Max(expert) 

begin 

bereken hoeveel tijd het kost om alle toegekende opdrachten bij  
de expert in te plannen 
aantal_opdrachten := huidige aantal opdrachten ingepland bij  

expert + aantal toegewezen opdrachten in RED-EXP 
werktijd := tijd nodig om huidige opdrachten + toegewezen  

opdrachten in RED-EXP uit te voeren 

nieuwe maximum := 
max_ werktijd

werktijd
aantal_opdrachten⋅  

end 



Welke opdrachten worden er bij de experts ingepland? 

Gegeven hoeveel opdrachten er na het oplossen van het RED-EXP probleem werkelijk bij een 

expert worden ingepland, blijft de vraag openstaan welke opdrachten dat moeten zijn. Een 

mogelijkheid is de opdracht die het dichtst bij de expert (geografisch) ligt. Dit is niet zo’n goed 

idee, omdat dan op den duur alleen de opdrachten overblijven die ver van alle experts liggen. 

Definieer n(e) als het aantal opdrachten dat bij expert e na het oplossen van de huidige RED-

EXP mag worden ingepland en expert(i) als de expert waaraan opdracht i is toegekend in de 

RED-EXP toewijzing. Zij j, k en l de 3 opdrachten zijn die het dichtst bij opdracht i liggen en 

aan een andere expert zijn toegekend dan opdracht i. 

Opdrachten die ingepland worden moeten in het begin van de globale toewijzingsmethode (dus 

tijdens de eerste paar iteraties) de volgende eigenschappen hebben: 

• ze moeten niet te dicht bij de toegewezen expert liggen (zie bovenstaande redenatie) 

(rekening houden met afstand(i, expert(i))) 

• ze moeten niet te dicht in de buurt van opdrachten liggen die aan andere experts zijn toe-

gewezen. Als er een hele cluster van opdrachten aan één expert is toegewezen, dan moet 

deze expert toch zeker aan een van de opdrachten binnen dit cluster worden toegewezen. In 

de volgende iteratie worden waarschijnlijk de andere opdrachten binnen het cluster ook 

toegewezen (rekening houden met afstand(i,j)). 

• ze moeten niet te dicht in de buurt liggen van opdrachten die aan een andere expert zijn 

toegewezen in de RED-EXP oplossing. Dit is om de kans te verkleinen dat opdrachten uit 

dezelfde plaats aan verschillende experts worden toegekend. 

 Alle opdrachten worden aflopend gesorteerd op aflopende waarde van a(i) met 

{ }
a i afstand(i,expert(i))+

      afstand(i,j)+afstand(i,k)+afstand(i,l)

( ) = ⋅
⋅
α

β
 

α, β > 0. 

 

Er wordt voor het bepalen van a(i) naar de 3 dichtstbijzijnde opdrachten gekeken, omdat in de 

praktijk bleek dat 2 opdrachten te weinig was en dat het beschouwen van meer dan 3 op-

drachten geen invloed had op de uiteindelijke resultaten.  

Het inplannen van de opdrachten bij de experts is als volgt geïmplementeerd (procedure 

Ken_Opdrachten_Toe): 



 

Het aantal opdrachten per expert per iteratie dat wordt ingepland bij het toepassen van de 

globale toewijzingsmethode is: 

• in de eerste twee iteraties wordt er niets ingepland (maximum aantal opdrachten per expert 

beter schatten) 

• in de derde iteratie wordt per expert één opdracht ingepland (in verband met cluster ef-

fecten) 

• in de vierde iteratie worden per expert twee opdrachten ingepland 

• in de volgende iteraties worden drie opdrachten per expert ingepland 

In Hoofdstuk 7 worden de resultaten beschreven die behaald zijn met de globale toewijzings-

methode. 

Procedure Ken_Opdrachten_Toe 

begin 

toegekend(j) := 0 voor iedere expert j 

bereken a(i) voor iedere opdracht i 

sorteer a() aflopend 

for iedere opdracht i in volgorde van de sortering a() do 

begin 

if (toegekend(expert(i)) < n(expert(i))) 

begin 

   ken opdracht i aan expert expert(i) toe 

   toegekend(expert(i)) := toegekend(expert(i)) + 1 

end 

end 

end 



5 Huidige verbetermethoden 

 

Na het uitvoeren van de globale toewijzingsmethode zijn er op lokaal niveau nog inefficiënties. 

Het kan voorkomen dat, als een expert enkele opdrachten uitwisselt met een andere expert, er 

veel logischere (zie vorige hoofdstuk) en/of goedkopere ritten ontstaan. Ook is het soms mo-

gelijk om binnen een rit van een expert de opdrachten te herschikken, zodat er minder gereden 

wordt. Op lokaal niveau zijn nog vaak verbeteringen mogelijk. 

In Hoofdstuk 2 refereerden we aan de k - opt methode van Lin & Kernighan [14]. Deze me-

thode wordt (in een aangepaste vorm) toegepast binnen SHORTREC Expertplanner, daarom 

wordt er in dit hoofdstuk wat dieper op ingegaan.  

 

5.1 k - opt (Lin & Kernighan) 

Lin & Kernighan [14] beschrijven een lokale verbetermethode die delen van ritten uitwisselt. 

Deze methode werkt als volgt: gegeven een doelstellingsfunctie, als door het veranderen van de 

volgorde van de bezochte punten de waarde van de doelstellingsfunctie lager wordt, dan wordt 

deze verandering van volgorde doorgevoerd. Een rit wordt k - optimaal genoemd als er door het 

herordenen van maximaal k punten tegelijkertijd geen verbetering meer te vinden is. Dit 

principe is ook toe te passen op meer dan één rit. In dat geval wordt geprobeerd i punten (xi) uit 

de ene rit te verwisselen met i punten (yi) uit een andere rit. Als daardoor de waarde van de 

doelstellingsfunctie beter wordt (gedacht kan worden aan het lager worden van het totaal 

verreden aantal kilometers), dan wordt deze verwisseling doorgevoerd. Het uitwisselen tussen 

twee ritten wordt dus alleen toegepast als de oplossing die dan ontstaat goedkoper is en 

toegelaten blijft. We noemen twee ritten k - optimaal als een oplossing niet meer verbeterd kan 

worden door het verwisselen van maximaal k opdrachten tussen twee ritten. 

Procedure WisselTussenRitten( r1, r2 ) 

begin 

for i := 1 to k do 

begin 

bepaal xi, uit r1  

bepaal yi, uit r2 

probeer xi en yi uit te wisselen (als doelstellingsfunctie 
  niet verbeterd, maak verwisseling ongedaan) 

end 

end 



Binnen SHORTREC Expertplanner worden verschillende varianten van deze verbetermethode 

toegepast: 

• verbeteren binnen rit (het in een andere volgorde uitvoeren van opdrachten binnen de rit). 

Dit is een special geval van de bovenstaande methode: er worden combinaties van 

opdrachten binnen dezelfde rit uitgewisseld. 

• verbeteren tussen experts. Dit bestaat uit 

∗ verwisselen van opdrachten tussen experts. Een verzameling opdrachten van de ene 

expert wordt verwisseld met een verzameling van opdrachten die door de andere 

expert worden uitgevoerd (zoals hierboven beschreven). 

∗ verplaatsen van opdrachten tussen experts. Dit is een speciaal geval van verwis-

selen van opdrachten tussen experts, namelijk het geval waarin er wel opdrachten 

van de ene naar de andere expert worden geschoven, maar niet terug. 

 

5.2 Nadelen huidige verbetermethoden 

De huidige verbetermethoden hebben het nadeel dat er maar naar maximaal twee ritten tege-

lijkertijd wordt gekeken. Dat dit een nadeel is, wordt waarschijnlijk snel duidelijk bij het kijken 

naar Figuur 7. In het ideale geval worden de opdrachten uitgevoerd zoals is getekend in Figuur 

8. Stel dat in Figuur 7 alle experts aan hun maximale werktijd zitten. Er kunnen dus geen 

opdrachten van de ene naar de andere expert verplaatst worden. Het uitwisselen van opdrachten 

tussen twee experts is ook niet mogelijk omdat dit geen besparing (kosten/km/tijd) oplevert. Het 

is duidelijk te zien in Figuur 8 dat het verwisselen van opdrachten tussen drie experts een 

enorme kostenbesparing oplevert. 

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn gebruik te maken van een aangepaste k - opt 

methode van Lin en Kernighan [14] die opdrachten verwisselt tussen meer dan twee ritten. In 

 

Figuur 7 

 

Figuur 8 
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het ideale geval wordt er gekeken naar verwisselingen tussen alle ritten. Dit is heel reken 

intensief. Stel dat het aantal ritten dat bekeken wordt R is, dan is aantal verschillende 

combinaties van ritten 2R. Dus de rekentijd is exponentieel in het aantal ritten. Er moet dus 

gezocht worden naar een algoritme dat wel alle ritten beschouwd, maar de mogelijke uitwis-

selingen op een slimmere manier afloopt, waarvoor de rekentijd niet zo snel oploopt. 

 



6 Verbeterde verbetermethode 

 

In het vorige hoofdstuk werd de noodzaak aangetoond voor het vinden van een algoritme dat 

verbeteren tussen een groot aantal ritten mogelijk maakt terwijl de rekentijd niet zo snel 

toeneemt met dat aantal ritten. Zo’n soort algoritme is het cyclic transfer algoritme van Thompson 

en Psaraftis [16]. Alle oplossingen die de binnen SHORTREC Expertplanner gebruikte k - opt 

methode (zie paragraaf 5.1) vindt, worden ook beschouwd door het cyclic transfer algoritme. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een algemene beschrijving gegeven van het algoritme. Daarna 

wordt er dieper ingegaan op enkele details en tot slot staat beschreven hoe het algoritme is 

toegepast binnen SHORTREC Expertplanner. 

 

6.1 Cyclic Transfer Algoritme 

6.1.1 Beschrijving algoritme 

Bij de beschrijving van het algoritme wordt er vanuit gegaan dat iedere expert maar één rit per 

dag maakt. Het is makkelijk om het uit te breiden naar meerdere ritten per dag, maar voor de 

eenvoud in notatie beperken we ons tot één rit. 

Gegeven zijn n experts, en dus n ritten. Iedere rit r bestaat uit een aantal opdrachten, s(r). R(i) 

is de rit waarvan de verzameling opdrachten i initieel deel uit maakt. R(i) - i stelt voor de rit 

waar i origineel in voor kwam en waar i uit verwijderd is. Met de uitdrukking R(j) - j + i wordt 

bedoeld de rit die ontstaat als uit de originele rit van j, R(j), de verzameling opdrachten j wordt 

verwijderd en i wordt (aaneengesloten en in dezelfde volgorde als in R(i) ) op de beste plaats 

(dat wil zeggen: met minimale kosten) toegevoegd. c(r) zijn de kosten voor rit r. 

Er wordt een gerichte gewogen graaf G = (V, A, C) gemaakt. V bestaat uit verzamelingen van 

opdrachten uit een rit. A is de verzameling van kanten (i, j) waarvoor geldt dat i ,j ∈  V, R(i) ≠ 

R(j) en de rit R(j) - j + i is toegelaten. Deze rit is toegelaten als aan alle voorwaarden 

(tijdvensters van de opdrachten, kwalificatie expert, maximale werktijd van de expert, etc.) is 

voldaan. C is de verzameling cij met (i, j) ∈  A, en omschrijven de kosten voor het vervangen 

van j door i in R(j) . Dus cij = c(R(j) - j + i) - c(R(j)). In Thompson en Psaraftis [16] staat 

beschreven hoe, gegeven deze graaf, een verbetering in de ritten van de experts gevonden kan 



worden. Zodra er een negatieve cycle1 in deze graaf gevonden kan worden, kan er een 

kostenbesparing worden doorgevoerd. 

Een voorbeeld zal dit alles duidelijker maken. 

 

Voorbeeld 1 

Er zijn drie experts, e1, e2 en e3, met ieder één rit. Er zijn drie opdrachten, 1,2 en 3 (o1, o2 en o3). 

Alle drie de experts mogen opdracht 1 en 2 uitvoeren. Expert 3 is de enige die opdracht 3 mag 

uitvoeren. De startsituatie is weergegeven in Figuur 9. In Tabel 1 staan de kosten weergegeven 

voor het uitvoeren van een opdracht door een expert. 

 

Definitie van de kosten: 

 o1 o2 o3 

e1 12 5 - 

e2 19 18 - 

e3 7 30 25 

Tabel 1 

 

Nu wordt de graaf G gemaakt. 

V = { 1, 2, 3 } 

A = { (1,2), (2,1), (1,3), (2,3) } 

C :  

c12 = c(R(2) - 2 + 1 ) - c(R(2)) = (19) - 18 = 1 

c21 = c(R(1) - 1 + 2 ) - c(R(1)) = (5) - 12 = -7 

 c13 = 7 - 25 = -18 

 c23 = 30 - 25 = 5 

 

                                                   
1 Een cycle in een gerichte graaf G = (V,A) is een opeenvolging punten en kanten v1a1v2a2… vn-1an-

1vnanv1 met vi ∈  V en ai ∈  A, waarvoor geldt dat vi ≠ vj ∀  i,j ∈  {1,… ,n}, i ≠ j. Een negatieve cycle in 

een gewogen gerichte graaf H = (V,A,W) is een cycle in de graaf H’ = (V,A) met de volgende 

eigenschap: c cv v
i

n

v vi i n+
=

−

∑ + <
1 1

1

1

0 , cij ∈  W 
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Figuur 10 

Nu is met behulp van deze gegevens in Figuur 10 de graaf G getekend. Daar is duidelijk te zien 

dat 1 →  2 →  1 een negatieve cycle vormt. Dit is ook de enige cycle in de graaf. De negatieve 

cycle 1 →  2 →  1 kan als volgt worden geïnterpreteerd: als opdracht 1 in de rit van opdracht 2 

gezet wordt en opdracht 2 in de rit van opdracht 1, dan heeft deze operatie een verlaging van de 

totale kosten voor alle experts tot gevolg. 

 

Stel nu dat opdracht 3 wel door expert 2 uitgevoerd mag worden, en dat de kosten daarvan 4 

zijn. c32 wordt dan 4 - 18 = -16. Dan ziet G er uit als in Figuur 11. De cycle 1 →  2 →  1 blijft 

negatief, maar de cycle 1 →  3 →  2 →  1 heeft een lagere waarde, namelijk -41. Als dus op-

dracht 1 door expert 3 wordt uitgevoerd, opdracht 3 door expert 2 en opdracht 2 door expert 1, 

dan zijn de totale kosten over alle experts gedaald met 41. De ritten die de experts dan gaan 

rijden, zijn te zien in Figuur 12. 

 

 

 

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe de cycles berekend kunnen worden, en welke 

gevonden cycles worden doorgevoerd in de planning. 

 

 

 

Figuur 11 
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6.1.2 Berekenen negatieve cycles 

Het vinden van een maximale negatieve cycle in een graaf is een NP- volledig probleem [12]. 

Voor het vinden van een willekeurige negatieve cycle bestaan polynomiale tijd algoritmen. Als 

voorbeeld kan gegeven worden de kortste pad algoritmen van Bellman - Ford en Floyd - 

Warshall. De rekentijd van Bellman - Ford is O(|V|⋅|A|) en de rekentijd van Floyd - Warshall is 

O(|V|3), waarbij V de verzameling punten en A de verzameling kanten in de graaf is. Het 

probleem met deze algoritmen is, dat er één willekeurige cycle kan worden gevonden, als deze 

bestaat. De algoritmen stoppen namelijk als er een negatieve cycle wordt gedetecteerd. De 

algoritmen geven dus niet de meest negatieve cycle. 

 

Bij de implementatie van het cycle transfer algoritme is gebruik gemaakt van een dynamisch 

programmerings algoritme om negatieve cycles van een vooraf bepaalde maximale lengte D (in 

de zin van het aantal kanten) te vinden. De idee achter een dynamisch programmerings 

algoritme is dat een probleem is op te splitsen in verschillende subproblemen. Deze 

subproblemen zijn soms ook weer op te splitsen, in subsubproblemen. In bepaalde gevallen is 

het zo, dat, hoewel de subproblemen verschillend zijn, de subsubproblemen gelijk zijn. Als een 

subsubprobleem opgelost is, wordt de oplossing bewaard, zodat deze later (misschien) opnieuw 

te gebruiken is, zonder het subsubprobleem opnieuw op te lossen. 

Tijdens het uitvoeren van het dynamisch programmerings algoritme voor het berekenen van 

negatieve cycles wordt er uitgerekend hoe duur het is om in de graaf G in maximaal n stappen 

van punt i naar punt j te gaan (er wordt dus uitgerekend wat de minimale kosten zijn van het 

pad i →  …  →  j van lengte n). De kosten voor de verplaatsing van i naar j in één stap worden 

bekend verondersteld. Als de minimale kosten om in n - 1 stappen van i naar j te gaan gegeven 

zijn, dan is de goedkoopste manier om dan van i naar j in n stappen te gaan op twee manieren 

te berekenen: 

• er kan in n -1 stappen van i naar k gegaan worden en dan in 1 stap van k naar j ( k ongelijk 

aan i en j). k moet zo gekozen worden dat er geen cycle ontstaat op het traject i →  …  →  k 

(anders heeft de cycle geen lengte n, maar een kortere lengte). Noem de k waarvoor de 

kosten minimaal zijn k* en de daarbij behorende minimale kosten d1
*. 

• gebruik het al bestaande pad van i naar j in n -1 stappen (dit is gegeven), dit kost d2
*. 

De minimale kosten om in maximaal n stappen van i naar j te gaan zijn dan d* = min(d1
*,d2

*). 

Het voorgaande wordt nu formeel geformuleerd: 

Definieer kosten( i, j, m) als zijnde de minimale kosten om in maximaal m stappen van punt i 

naar punt j te gaan. Dan geldt het volgende: 



kosten i j
c als i j A

anders
ij( , , )

( , )
1 =

∈
∞





 (19) 
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Met k toegelaten wordt bedoeld, dat door het toevoegen van j aan het goedkoopste pad van i 

naar k er geen cycle mag ontstaan, behalve wanneer m = D. 

 

Rekentijd 

Bij het bepalen van de maximaal negatieve cycle wordt er per stap d (maximum aantal stappen 

is D) bepaald wat de minimale kosten zijn om van punt i naar punt j te gaan in maximaal d 

stappen. Als d is 1, dan zijn de kosten al bekend (cij). Als d is 2, dan wordt formule (20) 

Procedure ZoekCycle 

begin 

for iedere d := 2 to D do 

begin 

for iedere i ∈ V en voor iedere j ∈ V do 
begin 

Zoek k ∈ V waarvoor het volgende geldt: 

•als d ≠ D, dan moet k ≠ i zijn (1) 

•pd-1(i,k) mag j niet bevatten (2) 

•kosten(i,k,d-1) + ckj minimaal voor alle k die aan 
 voorwaarde (1) en (2) voldoen 

Als k bestaat en kosten(i,k,d-1) + ckj < kosten(i,j,d-1) 

begin 

kosten(i,j,d) := kosten(i,k,d-1) + ckj 

pd(i,j) := pd-1(i,k) + j 

end 

else 

begin 

kosten(i,j,d) := kosten(i,j,d-1) 

pd(i,j) := pd-1(i,j) 

end 

end 

end 

end 



gebruikt. Tegelijkertijd wordt bijgehouden welke punten bezocht worden om deze minimale 

kosten te krijgen. pd(i,j) is het pad met de minimale kosten om in maximaal d stappen van i naar 

j te gaan.  

Het aantal punten in de graaf G is |V|. De rekentijd van de procedure ZoekCycle is dan 

O(D⋅|V|3). De rekentijd van het dynamisch programmerings algoritme is dus polynomiaal in het 

aantal punten in de graaf G en de maximale lengte van de cycle, D. Indien er extra eisen 

worden gesteld aan de te vinden negatieve cycle (zie volgende paragraaf), dan is het mogelijk 

dat het beschreven dynamisch programmerings algoritme niet altijd de beste cycle van lengte D 

vindt. 

 

Aanpassingen voor het Cyclic Transfer Algoritme 

Cycles die met behulp van het dynamisch programmerings algoritme gevonden worden moeten, 

willen ze bruikbaar zijn binnen het cyclic transfer algoritme, aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Deze voorwaarden worden afgeleid uit de volgende voorbeelden waar cycles worden 

beschreven die niet toepasbaar zijn binnen het cyclic transfer algoritme. 

• Stel er is een graaf G geconstrueerd met daarin onder andere de punten i en j. Punt i stelt 

voor de verzameling opdrachten {1, 2} uit rit r, en punt j stelt voor de verzameling {2, 3} 

uit dezelfde rit r. Stel verder dat er een negatieve cycle i →  …  →  j →  …  →  i wordt ge-

vonden. De interpretatie van deze cycle is: punt i komt voor in de cycle, dus {1, 2} wordt 

uit rit r verwijderd (en in een andere rit gezet), terwijl later {2, 3} uit rit r verplaatst wordt 

naar een andere rit (punt j komt immers ook voor in de cycle). Nu wordt dus opdracht 2 

twee maal uit de zelfde rit r gehaald, terwijl opdracht 2 de tweede keer niet meer in rit r zit. 

Er mogen dus alleen punten in de graaf G voorkomen die disjuncte deelverzamelingen van 

alle opdrachten uit een rit voorstellen (dus geen ‘overlap’ vertonen in opdrachten). 

• Stel nu dat de punt i en j wél disjuncte verzamelingen van opdrachten zijn, i stelt voor {1, 

2}, en j {3, 4}. De expert e die deze opdrachten nu uitvoert heeft nog m minuten werktijd 

over voordat hij aan zijn maximale werktijd komt. Stel dat het toegelaten is i te vervangen 

door k in de rit van i, dat het tevens toegelaten is j te vervangen door l in dezelfde rit en dat 

dit in de beide gevallen dit tot gevolg heeft dat de werktijd van de expert met m toeneemt. 

Stel verder dat punt i in de cycle voorafgegaan wordt door k. Als i verwijderd wordt uit de 

rit en k in de rit van i wordt gezet, dan zit expert e precies aan zijn maximale werktijd. Dus 

deze combinatie is toegelaten wat betreft werktijd. In dezelfde cycle wordt punt j 

voorafgegaan door l. Als j nu verwijderd wordt uit de rit en l in de rit van j wordt gezet (dit 

is dus dezelfde rit als de rit waar i in zat), dan zit expert e dus over zijn maximale werktijd. 



Als in een cycle punten voorkomen die beide deelverzamelingen van alle opdrachten zijn uit 

dezelfde rit, dan kan dit leiden tot niet - toegestane oplossingen. 

• Indien een expert meer dan één rit mag maken, dan kan een verplaatsingen tussen verza-

melingen van opdrachten uit verschillende ritten van dezelfde expert leiden tot een over-

schrijding van de maximale werktijd van de expert. 

• De maximale lengte van een cycle is gelijk aan het aantal experts waartussen verplaatst 

mag worden. Gegeven dat iedere expert maar één rit rijdt, is de maximale lengte van de 

cycle dus het aantal ritten waartussen uitgewisseld mag worden. 

Hierboven zijn een paar gevallen opgesomd die aantonen dat een cycle gevonden door het 

dynamisch programmerings algoritme niet altijd een toegelaten verplaatsing van opdrachten 

impliceert, zodat er een aanpassing van het algoritme nodig is. De redenen waarom het fout kan 

gaan zijn de volgende: 

• de kosten cij kloppen niet. Zie Figuur 13. Stel dat R(i) = R(j). Stel dat cik eerst wordt be-

rekend. cik = c(R(k) - k + i) - c(R(k)). Dan ckj = 

c(R(j) - j + k) - c(R(j)) (bij de berekening 

wordt er vanuit gegaan dat i zich in rit R(j) 

bevindt). Dan cjl, en tenslotte cli. Bij de be-

rekening van cli wordt verondersteld dat j in 

R(i) zit. 

Als er na het vinden van de cycle i →  k →  j 

→  l →  i de opdrachten werkelijk worden 

doorgeschoven, zijn de werkelijke kosten die 

gemaakt worden (of de besparingen) niet gelijk 

aan de kosten die zijn meegenomen in de berekening van de cycle. 

• idem voor wat betreft toegelatenheid van tijdvensters. Bij het berekenen van de kosten van 

een i - j verschuiving kan de verschuiving op zich toegelaten zijn wat betreft tijdvensters. 

Als de i - j combinatie in een cycle zit, kan echter niet meer gegarandeerd worden dat de i - 

j verschuiving nog steeds toegelaten is wat betreft tijdvensters (in de cycle kunnen punten 

zitten uit de zelfde rit als j, zodat voor de verschuiving van i naar de rit van j de situatie in 

rit j gewijzigd is). 

 

Bij het berekenen van een negatieve cycle moet dus bij het toevoegen van een punt uit de graaf 

aan het goedkoopste pad van i naar j rekening gehouden worden met punten die al in het pad 

zitten. Dit zou als volgt gedaan kunnen worden: Bij het aflopen van alle punten k, k ∈  V, k ≠ i, j 

voor het berekenen van de minimale kosten om van i naar j te gaan, wordt, gegeven het pad pik 

 

Figuur 13 

l 

j i 

k 



van i naar k, of voor ieder punt l in pik gecontroleerd of R(l) ≠ R(j). Is dat het geval, dan is het 

niet toegestaan om via k van i naar j te gaan. Deze manier levert niet gegarandeerd de negatieve 

cycles waarnaar gezocht wordt. Garey & Johnson [5] bewezen dat het zoeken naar een gericht 

pad in een gerichte graaf, met daarbij de extra restrictie dat van bepaalde combinaties van 

punten maar één punt in het pad mag voorkomen, NP - volledig is. Het vinden van een cycle in 

een graaf waarbij bepaalde combinaties van punten niet tegelijk in de cycle mogen voorkomen, 

is dus ook NP - volledig. Dit is als volgt in te zien: Als er in een graaf G gezocht wordt naar 

een cycle waar punt i element van is, kan er een graaf H worden geconstrueerd waarin punt i 

gedupliceerd wordt (i’ is duplicaat van i). Als in graaf H een gericht pad van i naar i’ wordt 

gevonden, dan kan dit worden vertaald naar een cycle in de graaf G. 

De rekentijd van het huidige dynamisch programmerings algoritme is echter polynomiaal in het 

aantal opdrachten en ritten. Het probleem van het vinden van meest negatieve cycles is echter 

NP - volledig. Dus het huidige algoritme kan niet voldoen. 

 

Het dynamisch programmerings algoritme kunnen we als volgt aanpassen om te kunnen ga-

randeren dat het altijd toegelaten cycles vindt (als die bestaan): 

Definieer kosten( i, j, S, m) als zijnde de minimale kosten om in maximaal m stappen van punt i 

naar punt j te gaan waarbij geen punten aangedaan zijn die deelverzamelingen van opdrachten 

voorstellen van ritten die in S zitten. Dan geldt het volgende: 

kosten i j S
c als i j A en R i S en R j S

anders
ij( , , , )

( , ) ( ) ( )
1 =

∈ ∉ ∉
∞
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Met P(R) wordt bedoeld de verzameling van alle deelverzamelingen (power set) van alle ritten 

R. 

Analoog aan kosten(i, j, S, m) kan pd(i, j, S) worden gedefinieerd als het pad van i naar j in 

maximaal d stappen zonder ‘punten uit S aan te doen’. 

Als het dynamisch programmerings algoritme getermineerd is, kan uit de waarde kosten(i, i, S’, 

R), met R het aantal ritten, en S’ ⊂  P(R), afgelezen worden of het punt i deel uit maakt van een 

negatieve cycle. Het kiezen van welke cycle(s) er gebruik gemaakt gaat worden om de 



oplossing te verbeteren is het onderwerp van de volgende paragraaf. De rekentijd van het 

dynamisch programmerings algoritme is exponentieel in het aantal ritten (want |P(R)| = 2|R|). 

 

6.1.3 Keuze cycles 

Welke cycles worden gebruikt om de oplossing te verbeteren? Het is mogelijk om die cycle te 

pakken die de grootste besparingen oplevert. Maar hierbij kan zich het volgende probleem  

voordoen: 

Figuur 14 

 

De cycles c1, c2, c3 en c4 (zie Figuur 14) hebben alle negatieve kosten. De kosten van de cycles 

staan ook weergegeven in Figuur 14 (in de rondjes). 

De cycle met de grootste besparing is c4. Als echter c4 wordt gebruikt, dan mogen c1, c2, en c3 

niet worden gebruikt (zie ‘Aanpassingen voor Cyclic Transfer Algoritme’). Een grotere 

besparingen is te bereiken als gekozen wordt voor c1, c2, en c3 (die wel tegelijkertijd gebruikt 

mogen worden). 

Een formele formulering van het probleem is als volgt: Gegeven n cycles, c1,… ,cn, en paren van 

cycles (ck, cl) van niet toegelaten combinaties cycles en opbrengst oi voor iedere cycle i, 1 ≤ i ≤ 

n, wat is de verzameling van cycles C waar geen verboden combinaties in voor komen, er 

waarvoor de opbrengsten maximaal zijn. Dit probleem is een weighted maximum independent 

set problem. In het algemeen kan gesteld worden dat het maximum independent set problem NP 

- compleet is (Garey & Johnson [5], zie ook [4]). Het weighted maximum independent set 

problem is een uitbreiding daarop (in feite is het maximum independent set problem een special 

geval van het weighted maximum independent set problem). Als het aantal cycles klein is (en de 
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rekentijd binnen de perken blijft), is het het overwegen waard alle mogelijkheden af te lopen 

(complete enumeratie). 

 

6.1.4 Uitbreiding Cyclic Transfer Algoritme 

Zoals in de voorgaande paragrafen gebleken is, wordt het cyclic transfer algoritme gebruikt voor 

het ‘doorschuiven’ van verzamelingen van opdrachten tussen verschillende experts. In feite 

worden er dus opdrachten uitgewisseld tussen experts. Er zou, naast het verwisselen, ook ge-

keken kunnen worden naar het verplaatsen van opdrachten van de ene expert naar de andere. 

Hiervoor moet aan het cyclic transfer algoritme als volgt worden aangepast: 

• Stel het aantal punten in de geconstrueerde graaf G is n (punten 0,...,n-1) Dan moeten er 

aan de graaf G n extra punten worden toegevoegd (punten n,...,2n-1). Tevens moeten er 

extra kanten naar deze extra n knopen worden toegevoegd. Tussen ieder punt i ∈  {0,… ,n-

1} en punt j ∈  {n,… ,2n-1} wordt een kant toegevoegd met kosten cij = c(R(j) + i) - c(R(j)) 

(nu wordt er dus alleen gekeken naar een verplaatsing van i naar de rit van j) en een kant 

tussen j en i met kosten cji = 0. 

• Als er een negatieve cycle geselecteerd is en uitgevoerd gaat worden, dan wordt als er een 

kant i gevonden wordt die naar loopt naar een punt j ∈  {n,… ,2n-1} de verzameling 

opdrachten i verplaatst naar de rit van j. 

Wat hierboven opgenoemd is doet geen afbreuk aan het dynamisch programmerings algoritme, 

dit blijft ongewijzigd. Het vinden van verwisselingen én verplaatsingen kan ook gevonden 

worden door in plaats van alleen te zoeken naar negatieve cycles, ook te zoeken naar negatieve 

paden. Hiervoor moet echter het cyclic transfer algoritme worden aangepast. 

Opmerking: Het aangepaste cyclic transfer algoritme past het principe van verwisselen en ver-

plaatsten tegelijkertijd toe. Het vindt dus ten minste dezelfde oplossing (er worden meer mo-

gelijkheden bekeken, de mogelijkheden die bij het originele cyclic transfer algoritme worden 

bekeken zijn dus bevat in de huidige verzameling van mogelijkheden), misschien zelfs een 

betere. Het aantal punten in de graaf wordt maximaal twee keer zo groot (het aantal kan kleiner 

zijn dan 2n, want er zouden geïsoleerde punten kunnen ontstaan als in een bepaalde rit geen 

extra opdrachten meer toegevoegd kunnen worden). 

 



6.2 Praktische toepassing cyclic transfer algoritme 

Hoe het cyclic transfer algoritme binnen Expertplanner is geïmplementeerd wordt in deze para-

graaf beschreven. Van belang zijn twee dingen: hoe worden de kosten van de kanten in de graaf 

G berekend, en hoe wordt er rekening gehouden met de speciale eisen die aan een cycle worden 

gesteld bij de toepassing binnen het cyclic transfer algoritme. 

 

6.2.1 Berekenen kosten 

Gegeven is dat alle ritten verbeterd zijn (er is geen kostenbesparing te behalen door opdrachten 

binnen een rit te herschikken). Neem twee ritten. Als nu een aantal opeenvolgende opdrachten 

uit de ene rit gehaald wordt en stuk voor stuk op de beste plaats in de andere rit gezet wordt, 

dan is de kans groot dat de opdrachten in dezelfde volgorde én achter elkaar in de tweede rit 

terecht komen. Dit is zo omdat de opdrachten uit de eerste rit in een logische volgorde in de rit 

zitten en waarschijnlijk ook in die volgorde in de tweede rit gezet worden. Daarom is besloten 

de verzameling van opdrachten per rit r als volgt samen te stellen: Per rit r worden alle 

combinaties van opeenvolgende opdrachten van lengte 1,...,s(r) genomen. 

 

Voorbeeld 

Stel een rit heeft de volgende opdrachten: {1,2,3,4}, de combinaties die dan beschouwd worden 

staan vermeld in Tabel 2. 

 

lengte     

1 {1} {2} {3} {4} 

2 {1,2} {2,3} {3,4}  

3 {1,2,3} {2,3,4}   

4 {1,2,3,4}    

Tabel 2 

 

Het aantal combinaties a(r) per rit is dus 

 a(r) = ( ( ) )
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Als het aantal opdrachten gelijkmatig over de ritten verdeeld is, dan is het totale aantal com-

binaties (of punten in graaf G) 
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met R het totaal aantal ritten en N het totaal aantal opdrachten. Het aantal kanten in de graaf is 

dan 
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Het aantal punten in de graaf is dan O(N2/R). Het aantal kanten in de graaf is O(N4/R3). 

In het slechtste geval hebben alle experts op één na één opdracht en heeft één expert de rest van 

de opdrachten (het grootste gedeelte van de opdrachten is geconcentreerd bij één expert). Dan is 

het totale aantal combinaties (toegelaten en niet - toegelaten) 

 a r
r

R

( )
=
∑

1
= ½ (N - R) (N - R + 1) + R - 1 = ½ (N2 - 2NR + R2 + N + R) - 1 

Het aantal punten in de graaf G is dus O(N2 + R2). Het aantal kanten is dan: 

• tussen de punten die de enige opdracht in de rit voorstellen: ½ (R - 1) (R - 2) = O(R2) 

• tussen de punten van de ene expert die het druk heeft naar de punten van de andere experts: 

½ (N - R) (N - R + 1) (R - 1) = O(N2R + R3) 

Totaal aantal kanten in dit geval is O(N2R + R3). 

 

Het plaatsen van i op de beste plaats in R(j) - j wordt als volgt gedaan: Gegeven is dat de rit 

R(i) verbeterd (er kan geen kostenreductie gevonden worden door opdrachten binnen de rit te 

herschikken). In veel gevallen is het zo dat als i in een andere rit gezet wordt, de volgorde van 

opdrachten in i bewaard blijft. Vandaar dat voor de berekening van de kosten cij wordt 

geprobeerd de verzameling i (aaneengesloten en in dezelfde volgorde als in R(i)) in R(j) te 

plaatsen. Lukt dit niet, dan wordt cij op ∞  gesteld. Dit heeft tot gevolg dat er per i |R(j) - j| +1 

keer kosten geëvalueerd moeten worden. De rekentijd van het berekenen van de kosten van één i 

Procedure BerekenKosten 

begin 

for iedere j ∈ V 
begin 

Bereken c(R(j))  

for iedere i ∈ V do 
begin 

Bereken c(R(j) - j + i) 

cij := c(R(j) - j + i) - c(R(j)) 

end 

end 

end 



- j combinatie is dus O(N2). De rekentijd van het berekenen van álle kosten is dan O(N6/R3 + 

N4R + N2R3). 

 

6.2.2 Berekenen cycle 

Bij de implementatie van het cyclic transfer algoritme is, voor de praktische bruikbaarheid, ge-

bruik gemaakt van het algoritme voor het berekenen van negatieve cycles dat genoemd is in 

paragraaf 6.1.2. Het voordeel van dit algoritme is dat de rekentijd polynomiaal is (de rekentijd 

is polynomiaal in het aantal punten en kanten van de graaf, die ieder weer polynomiaal zijn in 

het aantal opdrachten en ritten), terwijl het nadeel (het niet altijd vinden van alle negatieve 

cycles) in de praktijk niet als een zwaarwegend bezwaar is overgekomen. Het gebruikte 

algoritme kan gezien worden als heuristiek voor het vinden van negatieve cycles. 

 

6.2.3 Keuze cycle 

Omdat in praktijksituaties vanwege de rekentijd het aantal ritten waarop het cyclic transfer 

algoritme wordt losgelaten klein blijft (maximaal 7) is het redelijk om alle mogelijke combi-

naties van cycles te bekijken en zo de beste combinatie uit te zoeken (complete enumeratie). 

 

6.2.4 Rekentijd en geheugengebruik 

De totale rekentijd van het geïmplementeerde (polynomiale) cyclic transfer algoritme is dus: 

• voor het berekenen van de kosten van de graaf G: O(N6/R3 + N4R + N2R3) 

• voor het berekenen van de negatieve cycles van maximale lengte D = R: O(R⋅|V|3) = O(N2R 

+ R3) 

De totale rekentijd van het cyclic transfer algoritme is dus O(N6/R3 + N4R + N2R3). 

Bij het berekenen van de kosten moeten de waardes van cij worden opgeslagen. De graaf G 

heeft O(N2 + R2) punten, dus de hoeveelheid geheugen die gebruikt wordt voor het opslaan van 

de kosten is O(N4). Bij het berekenen van de cycles moet worden bijgehouden wat de 1-staps 

kosten zijn en bij een gegeven diepte d wat de minimale kosten om van punt i naar punt j te 

komen in d en d-1 stappen. Er moeten dus drie matrices worden bijgehouden die ieder geheugen 

nodig hebben ter grootte van O(N2 + R2), dus in het totaal O(3⋅N2 + R2) = O(N2 + R2). Tevens 

moeten de paden worden bijgehouden via welke punten van i naar j op de kortste manier wordt 

gegaan in d en d - 1 stappen. Het maximaal aantal punten die een cycle vormen is R, dus de 



hoeveelheid geheugen die nodig is om deze paden op te slaan is O(RN2 + R3). Het totale 

geheugengebruik is dan O(RN2 + R3 ). 

 



7 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die met de in de vorige hoofdstukken 

beschreven methoden zijn behaald. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de datasets 

van Sarex waarmee deze resultaten zijn behaald. 

 

7.1 Datasets Sarex 

De 4 datasets van Sarex geven een representatief beeld van een bestaande planningsomgeving. 

De datasets zijn namelijk van een rustige dag, van een drukke dag en van twee ‘normale’ 

dagen. Het aantal experts dat moet worden ingepland is ongeveer gelijk. In Tabel 3 staat een 

nauwkeurige opsomming van enkele kenmerken van de planningen. Het aantal standaard 

opdrachten kan een indicatie geven hoe moeilijk het is om de niet-standaard opdrachten 

(opdrachten die door een beperkt aantal experts uitgevoerd mogen worden) in te plannen.  

Dataset A B C D 

Aantal opdrachten 286 232 303 287 

Aantal experts 27 27 28 29 

Aantal standaard opdrachten 268 216 289 269 

Totaal beschikbare werktijd 232:00 232:00 335:00 323:00 

Totaal beschikbare werktijd per opdracht 1:08 1:24 1:06 1:12 

Gemiddelde bezoektijd per opdracht 0:22 0:23 0:21 0:22 

Tabel 3 

Wat opvalt in Tabel 3 is, dat planning A, C en D veel op elkaar lijken wat drukte betreft. 

Dataset B is veel rustiger, per opdracht heeft een expert 1 uur en 24 minuten, terwijl bij de 

andere datasets een expert gemiddeld 1 uur en 9 minuten heeft om een opdracht uit te voeren 

(dit is inclusief de rijtijd). 

7.2 Globale toewijzingsmethode 

De resultaten die behaald zijn met het toepassen van de globale toewijzingsmethode worden in 

deze paragraaf gepresenteerd. Planningen gemaakt met de standaard basisoplossing (parallelle 

insertie) worden vergeleken met planningen gemaakt met de globale toewijzingsmethode. Bepaalde 

kenmerken van een planning, zoals kosten, aantal verreden kilometers en de totale tijd die de 



planning in beslag neemt, zijn makkelijk te vergelijken. De werktijd van de experts is ook te 

vergelijken, zij het wat moeilijker. Wat moeilijk te vergelijken is, is het feit of een planning 

logische ritten oplevert. Hiervoor zijn enkele maatstaven ontwikkeld door Poot [###]. Enkele 

van deze maatstaven zullen worden besproken: 

 

Gemiddeld aantal ritkruisingen per rit 

 

 

Er wordt bij deze en de andere maatstaven gerekend met ‘rechtstreekse ritten’. Wat hieronder 

wordt verstaan is duidelijk te zien in Figuur 15 en Figuur 16. In Figuur 15 staat de werkelijke 

rit van de expert, getekend over bestaande wegen, in Figuur 16 staat dezelfde rit getekend met 

behulp van rechtstreekse lijnen tussen de opdrachten en de vertrek- en eindpunten van de 

expert. 

Het gemiddeld aantal ritkruisingen per rit wordt uitgerekend met ritten, zoals weergegeven in 

Figuur 16. Er wordt uitgerekend hoe vaak het voorkomt dat ritten elkaar kruisen, dat wil zeg-

gen dat ze elkaar zouden kunnen tegenkomen. Dit wordt niet wenselijk geacht bij de experti-

sebureaus. Hoe minder kruisingen per rit, des te mooier de planning (iedere expert bedient zijn 

eigen gebied). Dit is een mooie maatstaf die aan kan geven hoe (op lokaal niveau) een planning 

er uit ziet wat ‘logische’ ritten betreft. 

Het is echter niet altijd te voorkomen dat ritten elkaar kruisen, omdat er rekening gehouden 

moet worden met de kwalificaties van de experts. Soms moet een expert de rit van een andere 

expert doorkruisen omdat hij de enige expert in de buurt is die een bepaalde opdracht mag 

uitvoeren. Voor deze maatstaf maakt het ook niet uit voor hoeveel opdrachten een expert de rit 

van een andere expert doorkruist.  

 

 

Figuur 15 

 

Figuur 16 



Gemiddeld aantal opdrachten (uit andere rit) binnen convex omhulsel van rit, per rit 

 

Het convex omhulsel van een rit is 

dat gebied dat wordt ingesloten 

door de ‘buitenste’ punten van de 

rit. Een voorbeeld is te zien in 

Figuur 17. Deze maatstaf be-

schouwt, in tegenstelling tot de 

vorige maatstaf, wél het aantal 

opdrachten dat door een andere 

expert wordt uitgevoerd binnen het 

gebied van een andere rit. Hoe 

lager het gemiddeld aantal op-

drachten (uit een andere rit) er binnen het convex omhulsel zitten, des te ‘logischer’ de plan-

ning. Er komen dan namelijk weinig andere experts binnen het service gebied van een expert. 

Deze maatstaf filtert ook de verplichte (gezien de kwalificaties van de experts en de kwali-

teitseisen van de opdrachten) opdrachten er niet uit. 

 

Gemiddelde afstand tussen twee opdrachten binnen een rit 

 

Deze maatstaf geeft weer hoe dicht de opdrachten achter elkaar komen binnen de ritten. Als de 

gemiddelde afstand klein is, dan is de verhouding tussen de tijd die besteed wordt aan de 

opdrachten en de totale tijd (tijd die wordt besteed aan opdrachten én de rijtijd tussen de op-

drachten) beter. De afstandsmaat die genomen wordt is de afstand over de weg (dus niet he-

melsbreed). Langgerekte ritten (de expert moet aan het begin of aan het einde van de rit een 

grote afstand afleggen) worden echter op deze manier niet gedetecteerd. 

 

Gemiddelde afstand tussen opdracht en zwaartepunt rit 

 

Per rit wordt het zwaartepunt bepaald. Dit zwaartepunt is de gemiddelde coördinaat van alle 

opdrachten binnen de rit. Als de opdrachten in een cirkeltje liggen ten opzichte van het 

zwaartepunt van de rit, dan geeft deze maatstaf een gunstige score. Nu worden dus langgerekte 

ritten of ritten met ‘uitschieters’ slecht gewaardeerd. 

 

 

Figuur 17 



Voor het evalueren van de globale toewijzingsmethode zijn voor de verschillende datasets een 

planning gegenereerd gebruik makend van de standaard basisoplossing van de globale 

toewijzingsmethode. 

In Tabel 4 staan wat algemene kentallen van de planning na het uitvoeren van de beide 

oplossingsmethoden. 

Planning A B C D 

Aantal opdrachten 286 232 303 287 

Methode basis globaal basis globaal basis globaal basis globaal 

Ingeplande opdrachten 279 286 230 232 300 303 284 286 

Kosten 46668 46745 41126 39840 45038 44329 50765 49020 

Totale afstand 6260 6168 5319 5051 5738 5576 7017 6472 

Totale tijd (min.) 12930 13105 11111 11075 12618 12643 14123 13847 

Tabel 4 

De nadelen van de standaard basisoplossing duiken hier weer op: er worden bijvoorbeeld ritten 

geconstrueerd met één of twee opdrachten, heel ver van de woonplaats van de experts vandaan 

(zie Nadelen Basisoplossing). Dit is bijvoorbeeld te zien aan het aantal kilometers dat wordt 

gereden door alle experts. Bij alle planningen wordt er ten opzichte van de planning na de 

basisoplossing in de oplossing na de globale toewijzingsmethode minder kilometers door de 

experts gereden (1066 kilometer minder), zijn ze ongeveer even lang onderweg (in het totaal 

over alle planningen 112 minuten minder) en de totale kosten over de vier planningen nemen af 

met 3663. Bij de planningen waar, na de toepassing van de globale toewijzingsmethode, de totale 

tijd besteed door de experts omhoog gaan of de kosten stijgen zijn deze stijgingen te verklaren 

door het extra aantal opdrachten dat wordt ingepland. Hier moet natuurlijk wel extra kosten 

voor worden gemaakt. 

 

Naast de hierboven beschreven maatstaven (aantal ingeplande experts, kosten, kilometers en 

tijd) is ook de ‘eerlijke’ werktijd verdeling van belang. Daarom is bij iedere planning na 

toepassing van de standaard basisoplossing en de na de toepassing van de globale 

toewijzingsmethode bekeken hoe eerlijk de werktijd verdeeld was over de experts. De werkelijke 

werktijd van de expert wordt daarbij uitgedrukt als percentage van de maximale werktijd van 

de expert. De volgende kentallen zijn daarbij gebruikt: 

• gemiddelde (gemiddelde percentage van de werktijd over alle experts in de planning) 

• maximum en minimum (maximum en minimum percentage van de werktijd over alle experts 

in de planning) 



• standaard deviatie (maatstaf voor de ‘gemiddelde’ afwijking van het gemiddelde) 

De kentallen staan in Tabel 5. 

Planning A B C D 

Methode basis globaal basis globaal basis globaal basis globaal 

gemiddelde werktijd 94,6 95,8 75,1 75,4 81,6 82,3 86,7 85,0 

minimale werktijd 77,3 84,6 8,0 59,5 41,8 56,7 10,9 66,7 

maximale werktijd 99,8 100,0 99,1 99,5 99,6 98,6 99,4 99,6 

standaard deviatie 5,0 4,4 22,8 10,9 17,9 10,7 19,2 10,6 

Tabel 5 

Zoals te zien is, ontlopen de gemiddelde werktijden bij toepassing van de standaard 

basisoplossing en van de globale toewijzingsmethode elkaar niet zo erg. Wat wel opvalt is dat het 

verschil minimum en maximum onderling en ten opzichte van het gemiddelde bij toepassing van 

de standaard basisoplossing vaak groter zijn dan bij toepassing van de globale 

toewijzingsmethode. Dit komt ook tot uitdrukking in de standaard deviatie. Deze is namelijk 

altijd groter na toepassing van de standaard basisoplossing. Dit wil zeggen dat de percentages 

van de werktijd ten opzichte van de maximale werktijd met een grotere spreiding rond het 

gemiddelde liggen dan na toepassing van de globale toewijzingsmethode. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat bij toepassing van de globale toewijzingsmethode er beter wordt gelet 

op een evenwichtige verdeling van de werktijd over de beschikbare experts. 

 

De vier planningen worden nu beoordeeld aan de hand van de vier hierboven besproken 

maatstaven: 

• gemiddeld aantal ritkruisingen per rit 

• gemiddeld aantal opdrachten (uit andere rit) binnen convex omhulsel van rit, per rit 

• gemiddelde afstand tussen twee opdrachten binnen een rit 

• gemiddelde afstand tussen opdracht en zwaartepunt rit 

Allereerst worden de kentallen in Tabel 6 gegeven en daarna worden deze per planning 

besproken. 

 

 



Planning A B C D 

Methode basis globaal basis globaal basis globaal basis globaal 

Ritkruisingen 2,9 1,8 1,9 1,4 2,4 1,7 2,4 1,7 

Binnen Convex omh. 6,2 7,0 2,2 3,6 4,0 6,8 6,6 8,3 

Afstand tussen opdr. 806,6 667,0 647,6 470,0 555,9 541,9 828,3 672,8 

Afstand opdr. / zw.pnt. 390,7 349,9 345,8 235,2 320,1 263,4 561,1 342,6 

Tabel 6 

Het eerste dat opvalt is, dat het gemiddeld aantal ritkruisingen per rit na toepassing van de 

globale toewijzingsmethode bij iedere planning lager is dan het aantal na toepassing van de 

standaard basisoplossing. Dit is hoopgevend. Simpel gezegd: in de planningen die gemaakt zijn 

met de globale toewijzingsmethode komen de experts elkaar dus minder tegen. Echter, het 

gemiddeld aantal opdrachten dat binnen het convexe omhulsel van een rit ligt is wel groter. Dit 

komt doordat de globale toewijzingsmethode ritten zodanig construeert dat ze ‘langs elkaars 

gebied’ rijden en doordat experts, als ze al binnen het gebied dat een rit afbakent komen, vaak 

een aantal opdrachten binnen dat gebied uitvoeren. Ze rijden dus minder vaak elkaars gebied 

binnen, maar als ze daar zijn, dan bezoeken ze daar meer klanten. De klanten die bezocht 

worden binnen het convexe omhulsel van de rit van een andere experts liggen redelijk dicht bij 

elkaar, dit is te zien in het aantal kilometers dat gereden wordt. Ten eerste is het totaal aantal 

kilometers dat gereden wordt door alle experts lager (Tabel 6), ten tweede is de gemiddelde 

afstand tussen de opdrachten in een rit kleiner. De gemiddelde afstand tussen het zwaartepunt 

van een rit en de opdrachten in de rit is bij iedere planning na toepassing van de globale 

toewijzingsmethode lager dan bij toepassing van de standaard basisoplossing. De ritten zijn dus 

compacter, beslaan een kleiner gebied. 

Al deze kentallen geven dus aan dat het toepassen van de globale toewijzingsmethode een 

planning oplevert waar de experts compactere, kleinere (ten opzichte van het aantal 

opdrachten) ritten rijden. Er moet wel worden opgemerkt dat, na toepassing van globale 

toewijzingsmethode, de getallen negatief worden beïnvloedt door het feit dat er meer opdrachten 

zijn ingepland. Voor het uitvoeren van deze opdrachten moet misschien ver worden omgereden. 

In de standaard basisoplossing was voor het uitvoeren van deze opdrachten geen werktijd meer 

beschikbaar. 

 



7.2.1 Rekentijd 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de rekentijden van de constructie 

algoritmen. In Tabel 7 wordt per planning de tijd weergegeven die nodig was om tot de 

uiteindelijke oplossing te komen bij toepassing van het standaard basis algoritme en van de 

globale toewijzingsmethode. 

Planning A B C D 

Methode basis globaal basis globaal basis globaal basis globaal 

rekentijd (min:sec)         

Tabel 7 

 

7.3 Cyclic transfer algoritme 

Bij het bekijken van de resultaten die bereikt zijn na het toepassen van het cyclic transfer algo-

ritme wordt weer gebruik gemaakt van de kengetallen die in het hoofdstuk over de globale 

toewijzingsmethode zijn genoemd. 

Het cyclic transfer algoritme wordt getest op dezelfde datasets die in het vorige hoofdstuk zijn 

beschreven. Om te zien wat de cyclic transfer algoritme toevoegt aan de bestaande verbeter-

technieken wordt het algoritme toegepast op de datasets ná de standaard verbetermethoden. De 

standaard verbetermethoden worden uitgevoerd zolang er nog verbetering te behalen is. De 

planning die er dan uit komt is niet te verbeteren door opdrachten uit te wisselen of te 

verplaatsen tussen twee experts of door opdrachten binnen een rit in een andere volgorde uit te 

voeren. Tijdens het verbeteren wordt normaal gesproken af en toe de standaard constructie 

methode aangeroepen om te kijken of er door de behaalde verbeteringen extra opdrachten 

ingepland kunnen worden. Als dat kan, wordt de opdracht ook daadwerkelijk ingepland. 

Tijdens deze vergelijking tussen de verbeter methoden is dit tijdelijk uitgeschakeld, om de 

bereikte resultaten beter met elkaar te kunnen vergelijken. De resultaten staan vermeld in Tabel 

8. 



Planning A B C D 

Aantal opdrachten 286 232 303 287 

Methode stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. 

Ingeplande opdrachten 280 280 232 232 303 303 286 286 

Kosten 41668 40660 36408 35824 40756 39833 44640 42677 

Totale afstand 4898 4600 4186 4054 4638 4378 5270 4799 

Totale tijd (min.) 11876 11640 10329 10202 11820 11629 12819 12404 

Tabel 8 

De bovenstaande resultaten spreken voor zich. Als de standaard verbeter methoden geen 

verbetering meer kunnen vinden, vindt het cyclic transfer algoritme altijd nog een verbetering. Dit 

is het gevolg van het feit dat het cyclic transfer algoritme verwisselingen tussen meer dan 2 ritten 

beschouwd, die door de standaard verbeter methoden niet worden bekeken.  

 

Planning A B C D 

Methode stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. 

Ritkruisingen 1,8 1,6 1,3 1,3 1,7 1,6 1,9 1,7 

Binnen Convex omh. 4,2 3,6 2,5 2,3 1,8 1,2 4,7 3,0 

Afstand tussen opdr. 495,9 459,2 404,6 410,4 301,1 275,8 584,9 430,0 

Afstand opdr. / zw.pnt. 243,4 223,5 193,6 196,0 146,9 134,9 285,9 197,8 

Tabel 9 

 

In Tabel 9 staan de kentallen die horen bij de planningen die verbeterd zijn met de standaard 

verbeter methoden en met het cyclic transfer algoritme. De kentallen duiden op een verbeterde 

planning (dus niet alleen wat betreft kosten, kilometers en tijd) gezien de daling in waarde van 

de meeste kentallen na toepassing van het cyclic transfer algoritme. Een daling in de kentallen is 

gunstig, want: 

• als het gemiddeld aantal ritkruisingen per rit afneemt, dan kunnen de experts elkaar dus 

minder vaak ‘tegenkomen’ (dit getal moet gezien worden in samenhang met het volgende 

punt) 

• als het gemiddeld aantal opdrachten dat toegekend is aan een andere expert die binnen het 

convex omhulsel van een rit vallen afneemt, dan komen de experts niet in elkaars gebied, en 

ze blijven (ver) van elkaar vandaan 



• als de gemiddelde afstand tussen de opdrachten in een rit afneemt, dan neemt de afstand die 

een expert op een dag moet afleggen dus af, zodat hij óf meer vrije tijd heeft, óf meer 

opdrachten kan uitvoeren 

• als de gemiddelde afstand tussen de opdrachten in een rit en het zwaartepunt van de rit 

afneemt, dan is het gebied waar de experts z’n opdrachten uitvoert dus kleiner (geen 

langgerekte ritten) 

 

7.3.1 Rekentijd 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de rekentijden van de verbeter algoritmen. 

In Tabel 10 wordt per planning de tijd weergegeven die nodig was om tot de uiteindelijke 

oplossing te komen bij toepassing van de standaard verbeter algoritmen en van het cyclic transfer 

algoritme. 

Planning A B C D 

Methode stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. stand. cycl. tr. 

rekentijd (min:sec)         

Tabel 10 

Zoals te zien is in Tabel 10 is de rekentijd van het cyclic transfer algoritme veel groter dan de 

rekentijd van de standaard verbeter algoritmen. Daarom wordt het cyclic transfer algoritme pas 

toegepast nadat de standaard verbeter methoden geen verbetering meer vinden. De ‘simpele 

verbeteringen’ (verwisselingen van opdrachten tussen twee experts) worden door de standaard 

verbeter methoden ook gevonden. 

 

7.4 Globale toewijzingsmethode en Cyclic Transfer Algoritme 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de resultaten die behaald zijn met de standaard 

methoden en met de in deze scriptie gepresenteerde nieuwe methoden.  

Voor iedere dataset zijn er op de volgende manieren planningen gemaakt: 

• standaard methoden 

Eerst wordt het standaard constructie algoritme gebruikt (parallelle insertie). Daarna worden 

de standaard verbeter methoden gebruikt (verbeteren in één rit, verwisselen tussen twee 

ritten, verplaatsen tussen twee ritten), afgewisseld met het standaard constructie algoritme 

(om extra opdrachten in te plannen als dit mogelijk geworden is door het verbeteren). Dit 



verbeteren wordt herhaaldelijk uitgevoerd, totdat er geen verbetering meer behaald kan 

worden. 

• nieuwe methoden 

Eerst wordt de nieuwe constructie methode toegepast (globale toewijzingsmethode). Hierna 

worden de standaard verbeter methoden gebruikt om de oplossing te verbeteren (verbeteren 

in één rit, verwisselen tussen twee ritten, verplaatsen tussen twee ritten), afgewisselde met 

de standaard constructie methode (hierdoor is het mogelijk dat opdrachten, die nog niet 

ingepland waren, alsnog worden ingepland. In plaats van de globale toewijzingsmethode 

wordt hier standaard constructie methode gebruikt vanwege het feit dat de standaard 

constructie sneller is en dat oplossing nauwelijks anders zal zijn, omdat er waarschijnlijk 

maar een paar opdrachten extra ingepland kunnen worden.). Als er met de standaard 

verbeter methoden geen verbeteringen meer gevonden wordt, wordt het cyclic transfer algo-

ritme gebruikt om de oplossing te verbeteren. 

De resultaten van deze vergelijking staan in Tabel 11. 

Planning A B C D 

Aantal opdrachten 286 232 303 287 

Methode stand. nieuw stand. nieuw stand. nieuw stand. nieuw 

Ingeplande opdrachten 280 286 232 232 303 303 286 287 

Kosten 41668 41892 36408 36410 40756 39480 44640 43761 

Totale afstand 4898 4855 4186 4246 4638 4262 5270 5023 

Totale tijd (min.) 11876 11983 10329 10397 11820 11557 12819 12680 

Ritkruisingen 1,8 1,4 1,3 1,1 1,7 1,0 1,9 1,6 

Binnen Convex omh. 4,2 2,8 2,5 1,9 1,8 0,6 4,7 3,3 

Afstand tussen opdr. 495,9 513,8 404,6 354,1 301,1 299,2 584,9 479,85 

Afstand opdr. / zw.pnt. 243,4 260,7 193,6 175,7 146,9 144,3 285,9 228,7 

Tabel 11 

Verschillen tussen de resultaten die behaald zijn na het toepassen van het standaard basis 

algoritme worden vertekend door het feit dat bij dataset A en D na toepassing van de nieuwe 

constructie en verbeter methoden meer opdrachten ingepland konden worden. Het inplannen 

van extra opdrachten heeft een hogere prioriteit dan het verlagen van de kosten. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat toepassing van de nieuwe constructie en verbeter 

methoden een verbetering geeft in de kentallen waarop de planningen worden beoordeeld. 

 



Conclusie 

De aanleiding tot deze scriptie was het feit dat de huidige versie van SHORTREC 

Expertplanner in bepaalde gevallen planningen construeert waar klanten ontevreden over 

waren. Daarom is er een studie gemaakt van de wetenschappelijke literatuur over het 

onderwerp ‘Vehicle Routing’.  

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten oplossingsmethoden, de exacte 

en de heuristische oplossingsmethoden. Bestaande exacte oplossingsmethoden hebben het 

nadeel erg langzaam te zijn bij grote probleeminstanties, daarom wordt er vaak gebruik 

gemaakt van heuristische oplossingsmethoden. Beschreven zijn heuristieken om een oplossing 

te construeren en om bestaande oplossingen te verbeteren, gegeven bepaalde doelstellingen. 

Bij het construeren van een initiële planning van Expertplanner werd tot nu toe gebruik 

gemaakt van parallelle insertie. Deze methode heeft als nadeel dat er bij grote drukte onlogische 

planningen worden gemaakt. Daarom is er gezocht naar een betere methode. Als uitgangspunt 

daarvoor is genomen de twee fase methode (General Assignment Heuristic, Fisher & Jaikumar [3]). 

Deze methode is zodanig aangepast dat ze toepasbaar in voor het Expertplanner probleem. De 

voordelen van deze methode (de globale toewijzingsmethode) zijn dat er meer ingepland wordt, 

dat de kosten lager zijn, dat de experts een gelijkere werkverdeling hebben en dat de 

geconstrueerde ritten logischer zijn. 

Toch blijft er vooral op lokaal niveau nog wat te verbeteren. Door het uitwisselen van 

opdrachten tussen verschillende experts kunnen er logischere en/of goedkopere planningen 

ontstaan. Tot nu toe werd er bij het uitwisselen van opdrachten tussen verschillende experts 

gekeken naar twee experts. Vaak zijn er echter betere planningen te maken door bij het 

uitwisselen te kijken naar meer dan twee experts. Daar is het cyclic transfer algoritme uitermate 

geschikt voor. Toepassing van dit algoritme heeft bij de datasets waarop dit is toegepast geleid 

tot goedkopere en logischere planningen. 

Omdat de in deze scriptie beschreven algoritmen meer rekentijd vergen dan de tot nu toe 

gebruikte algoritmen wordt aangeraden de nieuwe algoritmen alleen toe te passen in de 

volgende gevallen: 

• de globale toewijzingsmethode geeft vooral betere resultaten in gevallen waarin het standaard 

basisalgoritme moeite heeft alle opdrachten in te plannen (dus wanneer het druk is) 

• het cyclic transfer algoritme is vooral handig in gevallen waar de standaard verbeter methoden 

geen verbetering meer kunnen vinden. Oplossingen die de standaard verbeter methoden 

vinden, worden ook gevonden door het cyclic transfer algoritme, maar in dat geval kost het 

veel meer rekentijd. Daarom is het aan te raden de standaard verbeter methoden te 



gebruiken voor de ‘simpele verbeteringen’ en daarna het cyclic transfer algoritme voor de 

‘ingewikkeldere verbeteringen’. 

De in deze scriptie beschreven algoritmen zijn nog voor verbetering vatbaar. Ze zijn vooral te 

verbeteren op het gebied van snelheid. Tijdens het uitvoeren van het algoritme zou het 

algoritme zelf sneller moeten kunnen beslissen of de ingeslagen weg leidt tot goede resultaten. 
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