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Grote practicumopdracht Optimalisering
Marcel van Kooten Niekerk

m.v.kootenniekerk@connexxion.nl
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Vervoerplanning Connexxion (1)

Dienstregeling maken. Aandacht voor:

Routes. Snelheid vs loopafstand naar halte

Aansluitingen

Vervoervraag

Materieelomlopen maken.

Rekening houden met materieeltype

Zo min mogelijk onbenutte tijd en lege ritten

Materieelbalans handhaven.

Vervoerplanning Connexxion (2)

Chauffeursdiensten maken

Chauffeurs moeten volgens de wet voldoende pauze 

krijgen

Voorwaarden uit de CAO betreffende bv begin- en 

eindtijden en dienstlengte

Wensen van het personeel, bv ‘rondje om de kerk’

Vervoerplanning Connexxion (3)

Dienstroosters 

Elke dag worden elke diensten door 1 chauffeur 

gereden

Voldoet aan rij- en rusttijden

Chauffeur weet lang van tevoren wanneer hij moet 
werken, kan privé-afspraken maken

Vermindert hoeveelheid werk voor de dagelijkse 
planning, alleen vakanties en ziekte hoeven te 

worden verwerkt

Grote Practicumopdracht

We gaan een dienstrooster maken

 Input: 

De te rijden diensten per dagsoort  

Aantal chauffeurs per contractsoort (bv Fulltime, 80% 

parttime)

Output:

Optimaal dienstrooster
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Dienstrooster (1)

 Voorbeeld: we hebben 7 dagen in de week 2 diensten te rijden:

 V (vroege dienst, 7:00 – 15:30)

 L (late dienst, 15:30 – 24:00)

 3 chauffeurs aanwezig, die elk 14 diensten per 3 weken rijden

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L V Vrij V V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij L V Vrij Vrij L L

Dienstrooster (2)

Chauffeur 1 begint in regel 1, rijdt de week erna regel 2, 

vervolgens regel 3, regel 1, etc.. 

Chauffeur 2 begint in regel 2, chauffeur 3 in regel 3

Rooster is cyclisch

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L V Vrij V V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij L V Vrij Vrij L L

Dienstrooster (3)

Dagelijkse rust: Tussen 2 diensten moet 11 uur rust 
zitten. 

 In onderstaand rooster 2 overtredingen:

Zondag week 1 naar Maandag week 1: 7 uur rust

Maandag week 3 naar Dinsdag week 3: 7 uur rust

Oplossing: op maandag week 1 en 3 omwisselen

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L V Vrij V V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij L V Vrij Vrij L L

Dienstrooster (3)

Dagelijkse rust: Tussen 2 diensten moet 11 uur rust 
zitten. 

 In onderstaand rooster 2 overtredingen:
Zondag week 1 naar Maandag week 1: 7 uur rust

Maandag week 3 naar Dinsdag week 3: 7 uur rust

Oplossing: op maandag week 1 en 3 omwisselen

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L L Vrij V V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij V V Vrij Vrij L L

Dienstrooster (4)

 Wekelijkse rust: 

Elke week (=periode van maandag t/m zondag) bevat minimaal 

36 uur aaneengesloten rust. 

 In onderstaand voorbeeld 1 fout: tussen Maandag week 1 en 

woensdag week 1 zit 35 uur. 

 Oplossen door op Woensdag week 1 en 3 om te wisselen

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L L Vrij V V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij V V Vrij Vrij L L

Dienstrooster (4)

 Wekelijkse rust: 

Elke week minimaal 36 uur aaneengesloten. Het ‘tekort’ tot 45 
uur moet uiterlijk de week erop gecompenseerd worden

Elke 2 weken minimaal 45 uur aaneengesloten.  

 In onderstaand voorbeeld 1 fout: tussen Maandag week 1 en 
woensdag week 1 zit 35 uur. 

 Oplossen door op Woensdag week 1 en 3 om te wisselen

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L L Vrij Vrij V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij V V V Vrij L L
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Dienstrooster (5)

 Wekelijkse rust: 
 Elke periode van ma t/m zo bevat een wekelijkse rust van 36 uur. Uren onder de 

45 moeten uiterlijk de volgende week in één keer worden gecompenseerd

 Deze compensatie kan aan een wekelijkse rust van minimaal 45 uur vastgeplakt 
worden

 Een rust telt mee voor de week waarin hij begint
 Elke periode van 2 weken bevat eenmaal een rust van minimaal 45 uur 

aaneengesloten

 Een compensatie kan alleen achteraf gegeven worden

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 L L Vrij Vrij V V V

2 V Vrij L L L Vrij Vrij

3 Vrij V V V Vrij L L

Dienstrooster (6)

Wensen vanuit het bedrijf:

Gemiddelde werktijd per week zo dicht mogelijk bij 

contract chauffeur. Langere werktijd moet worden 

betaald à 135%, bij te korte werktijd blijven we de 
chauffeur conform zijn contract betalen

Wensen van het personeel:

Gelijkmatige spreiding van vrije weekenden. Liever 
om het weekend werken dan 3 weekenden 

achtereen werken en daarna 3 weekenden vrij

Als je zaterdag vrij bent, dan ook zondag vrij

Werktijd per week zo dicht mogelijk bij het 
gemiddelde

Dienstrooster (7)

Wensen van het personeel (2):

Elke aaneengesloten serie diensten zoveel mogelijk 

óf vroeg(dag/gebroken) óf laat.

Vroege en late periodes afwisselen. Bv geen 5 

weken achtereen vroege diensten

Wekelijkse rusten zo lang mogelijk

Niet meer dan 5 aaneengesloten dagen werken

 ‘Vervelende’ diensten zoveel mogelijk spreiden:

Weekenden werken

Gebroken diensten

Diensten langer dan 8:30

Input: Roosterbestand

 2 bestanden: Roosterbestand 

en dienstenbestand

 In Roosterbestand staan de 

roosters genoemd waarin de 

diensten moeten worden 

ingedeeld

 Per rooster 1 regel met de 

velden:

Roosternummer

Aantal regels

Aantal werkdagen in hele 

rooster

Gemiddelde lengte per 

werkdag

 Zie voorbeeld hiernaast

1,24,112,8

2,9,45,7

Input: Dienstenbestand

 In dienstenbestand staan per 
dag de diensten die in de 
roosters moeten komen

 Per dienst 1 regel:

Dagnummer. 0=zondag, 
1=maandag, …, 
6=zaterdag

Diensttype. V=vroeg, 
L=laat, G=gebroken, 
D=dag, P=parttime

Dienstnummer

Begintijd u:mm

Eindtijd u:mm. Tijd na 
24:00 telt door

Dienstlengte u:mm

 Zie voorbeeld hiernaast

0,V,5901,6:59,15:59,9:00

0,L,5902,15:41,24:23,8:42

0,V,5903,7:41,16:41,9:00

0,L,5904,16:03,24:46,8:43

0,D,5905,7:53,16:43,8:50

0,L,5906,16:11,24:53,8:42

0,V,5907,7:54,16:29,8:35

0,L,5908,16:25,24:55,8:30

0,D,5909,8:00,16:59,8:59

0,L,5910,16:41,25:40,8:59

1,V,5301,4:54,13:49,8:55

1,L,5302,13:31,20:55,7:24

1,V,5303,5:27,14:06,8:39

..

Uitvoer: Dienstroosterbestand

 Hierin staat het resultaat van 
de optimalisatie

 Per roosterdag 1 regel

 Indeling:

Roosternummer

Regelnummer

De rest identiek aan 
indeling dienstenbestand

 Bij vrije dag dienstnummer 
‘VRIJ’, resterende velden leeg

 Zie voorbeeld

1,1,0,V,5901,6:59,15:59,9:00

1,1,1,V,5301,4:54,13:49,8:55

1,1,2,V,5301,4:54,13:49,8:55

1,1,3,,VRIJ,,,

1,1,4,L,5308,13:40,20:10,6:30

1,1,5,V,5305,5:31,13:45,8:14

1,1,6,L,5722,17:18,25:40,8:22

...
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Een mogelijke toewijzing van kosten

Overuren: 100 per uur

Dagen teveel: 1000 per dag

Vroeg-Laat of Laat-Vroeg: 6

Vroeg-Vrij-Vroeg of Laat-Vrij-Laat: 3

Tijd tussen gewerkte zaterdagen: 0,01*(d^2)

Tijd tussen gewerkte zondagen: 0,01*(d^2)

Tijd tussen gebroken diensten 0,05*(d^2)

Tijd tussen lange diensten : 0,05*(d^2)

Wekelijkse rust: -2,5*(lengte in dagen)^2

Zaterdag vrij, zondag werken: 50

Wat moet ingeleverd worden?

De broncode van het programma

Een gecompileerde versie van het programma (.jar)

Een verslag met minimaal de volgende inhoud:

Het probleem zelf moet beschreven zijn

De precieze technieken hoeven niet uitgelegd te 

worden. Wel waarom voor bepaalde technieken en 

instellingen (zoals buurruimte, starttemperatuur) 
gekozen is.

De gevonden resultaten

De best gevonden oplossing

Dienstmededelingen

Practicum mag in groepjes van ten hoogste 2 studenten 

gemaakt worden

 Inleveren: 

Uiterlijk 14 maart 2008

Broncode + verslag digitaal via Submit

Verslag op papier in postvakje Han Hoogeveen

Na inleveren worden jullie uitgenodigd om het practicum 

toe te lichten en vragen te beantwoorden

Vragen na dit college via Han Hoogeveen

Vragen?

Vragen? 

Einde van de presentatie


