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Samenvatting 

Hier vindt U de rapportage van een onderzoek naar procedures 
en hulpmiddelen (tools) met betrekking tot ontwlkkelings-
projecten bij de afdeling Project Management van de Product 
Groep Magnetic Resonance. Het onderzoek heeft op dit 
probleemgebied: de informatie voorziening van Project 
Management, afgespeeld. 

Als probleemstelling kon vervolgens het volgende 
gedefinie~rd: lever een bijdrage aan de verbetering 
informatie voorziening van Project Management. 

worden 
van de 

Uit de probleemstelling kwam de behoefte aan de volgende 
onderzoeken voort: 
- een studie naar netwerkplanningssystemen voor een multipro

ject/multiproductgroep omgeving, 
- een studie naar en ontwikkeling van een beslissingsender

steunend systeem voor capaciteitsvraagstukken bij ontwikkel
scenario beslissingen t.a.v. productontwikkeling. 

In het algemeen geldt dat een behoefte voorkomt uit een 
discrepantie tussen werkelijke (ist) en wenselijke (soll) 
situatie. Voordat aan de vervulling van deze behoefte kan 
worden gewerkt dient voor deze discrepantie nader te worden 
onderzocht. 
Met betrekking tot de twee onderzoeken heeft dit ertoe geleid 
dat de deze met een studie naar de soll-situatie zijn 
uitgebreid. N.B. de beschrijving van de ist-situatie en de 
wezenlijkheid van de discrepantie niet vergetende [1]. 

De afstudeeropdracht heeft betrekking gehad op de twee 
bovengenoemde onderzoeken, en kon alsvolgt geformuleerd 
worden: 
- breng advies uit m.b.t. de keuze van een netwerkplannings

systeem voor de Project Management afdelingen van Medical 
Systems. 

- ontwikkel een plannings "desicion support system" gericht op 
de capaciteit als bepalende factor, bedoeld ter ondersteu
ning bij ontwikkelscenario beslissingen (scenario-analyse) 
t.a.v. productontwikkeling. 

- verricht voor de scenario-analyse een onderzoek naar de 
soll-situatie. 

Allereerst is begonnen de huidige situatie in kaart te brengen 
(hoofdstuk 1) en is de discrepantie gesignaleerd. De wijze 
waarop dit is gebeurd is d.m.v. literatuurstudie, interviews 
en werkbezoeken. 
De opdrachten zijn vervolgens met de volgende resultaten 
afgerond: 

- Een advies t.a.v. het netwerkplanningssysteem ARTEMIS 
(hoofdstuk 2). Een (fundamentele) studie naar de WlJZe 
waarop Project Management zou moeten functioneren (soll) is, 
vanwege een krappe tijdsplanning slechts, gedeeltelijk 
gerealiseerd. 

2 



- Een modificatie en systematisering van de scenario-analyse, 
waarin o.a. wordt voorgesteld rendement en risico als beslis 
singscriteria expliciet mee te nemen (hoofdstuk 3). Voorts 
wordt in dit concept een projectplanning als een niet 
statisch gegeven gezien: de duur van een project kan 
be!nvloed worden door meer of minder man erop te zetten. 
Uit dit concept komen verschillende informatie-behoeften 
voort, waaronder de behoefte aan een decision support system 
zoals hierboven geschetst. 

- Een systeem (genaamd: Capaciteits Analyse Systeem: CAS. 
Hoofdstuk 4) dat als voornaamste kenmerken cq. eigenschappen 
heeft dat het een systeem is dat: 

- (meest optimistische) einddata van projecten 
in een multi-project omgeving levert, 

- inzicht verschaft in capaciteits bottle-necks en 
- vele malen sneller output genereert dan systemen 

welke gebruik maken van netwerkplannings-scheduling
algorithmes, 

- geautomatiseerd is. 
Daarnaast is een belangrijke aanzet om op heuristische WlJze 
(te verwachten) einddata middels dit systeem te bepalen. 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de uitgangspunten van 
waaruit het onderzoek gestart is. 
Behandeld zal worden: de plaats van het onderzoek, de huidige 
situatie m.b.t. de prohleem gebieden, de probleemstelling en 
de methode van werken. 

1.1 Plaats van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij: 

- Philips Medical Systems (MSD), 
- het International Production and Supply Centre (IPSC) 

te Best, 
- de Business Groep II (BG II), 
-de Productgroep (PG) Magnetic Resonance (MR), 
- bij de afdeling Project Management (PM). 

MSD: een product divisie binnen het Philips concern (340.000 
medewerkers) met ongeveer 11.000 medewerkers over de 
gehele wereld (zie bijlage 1). MSD legt zich toe op het 
ontwikkelen en leveren van hoogwaardige apparatuur voor 
diagnostisch en therapeutisch gebruik in de medische 
wereld. De ontwikkeling van deze apparaten staat onder 
sterke druk van technologische innovatie en vergt 
relatief hoge R&D investeringen [2] om concurrerend te 
zijn en te blijven. 
De meest "bekende" technologieên op basis waarvan sommige 
systemen ontwikkeld worden zijn Computer (CT) Tomografie 
en Magnetic Resonance (MR). Met behulp van de apparaten 
die gebaseerd zijn op een van deze technologieén is het 
mogelijk beelden (images) van de binnenkant van het 
menselijk lichaam te maken. Aan de hand hiervan kunnen 
medische diagnoses worden vastgesteld. 

IPSC Best: hier is ontwikkeling, productie, verkoop en service 
gevestigd. Evenals de bedrijfsondeursteunende functies: 
ISA (Information Systems and Automation), O&E 
(Organisatie & Efficiency) en Administratie (zie bijlage 
2). Zowel complete als sub-systemen worden ontwikkeld. 
Ongeveer 2600 medewerkers zijn op de verschillende 
terreinen actief. 

BG I I: de Business Group die zich toalegt op ontwikkeling van 
complete medische systemen. D.w.z. systemen waarbij alle 
onderdelen volledig op elkaar aansluiten; en waarin 
gefntegreerge systeem-technolGgie weerspiegeld wordt. Dit 
in tegenstelling tot de zgn. sub-systemen die, in 
Business Group I, ten dienste van o.a. deze systemen 
ontwikkeld worden. 

MR: de productgroep, binnen BG II, alwaar de MR technologie 
centraal staat. Beeldvorming vindt in dit geval plaats 
door de resonantie van spinnende atoomkernen te meten. In 
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bijlage 3 is een systeem (Gyroscan) te vinden. 
Ook binnen MR speelt Ontwikkeling een belangrijke rol, 
zoals verderop zal blijken. In de Ontwikkel-afdelingen 
werken circa 200 personeelsleden. Het overgrote deel 
hiervan heeft een hogere beroeps- of universitaire 
opleiding genoten. De volgende zes afdelingen bepalen het 
overgrote deel van de personele bezetting van 
ontwikkeling: 
- Software (44 man) :verzorgt programmateur 
- Methoden (9): regelt optimale instelling machines 
- E & E (Electr. & Engineering) (29): ontwikkelt hardware 
- Magneten (11): past ingekochte magneetsystemen aan 
- STEM (System Test Engineering and contiguration 

Management) (26): verzorgt integratie systeem 
- Constructie bureau (39): levert tekeningen 
In bijlage 4 is een organisatie schema te vinden. 

PM: de afdeling welke als voornaamste taak heeft het 
ondersteunen van projecten bij de organisatie van de 
productontwikkeling en start fabricage. Dit krijgt vorm 
in het zgn. ontwikkelrealisatieplan. In deze blauwdruk 
zijn per project de volgende zaken opgeslagen: high risks 
in de ontwikkeling, project organisatie, allocatie van 
resources, project specificaties, etc. 
Het werkterrein van PM strekt zich uit tot de ontwikkel
afdelingen plus ondersteunende afdelingen en andere PG-
en. 
Iedere Product Groep heeft de beschikking 
lijke afdeling. De invulling van deze 
verschilt (nog) per productdivisie. 

Enkele kerngegevens m.b.t. MR: 

- klant: grote ziekenhuizen. 

over een derge
bedrijfsfunctie 

- ontwikkeling: - aantal ontwikkelaars I aantal medewerkers 
fabricage: 2 I 1 

- personeels- I materiaal kosten: 3 I 1 
- aantal ontwikkelaars: 190 
- gemiddeld aantal projecten: 11 (geclusterd 

in 4 projecten) 
-doorlooptijd per project: 0.5 - 2 jaar 

- economische levensduur product: ~4 jaar 

Aan de hand van deze gegevens valt te zien dat, conform [2], 
de R&D activiteiten zeer zwaar wegen (aantal ontwikkelaars I 
aantal medewerkers fabricage) . Binnen de ontwikkeling wordt 
een groot gedeelte van het budget verbruikt door personeels
kosten (75%), waarbij een aanzienlijk deel (50%) door 
Software-medewerkers wordt ingenomen. 
De markt waarop MR zich begeeft is de concurrentiestrijd zeer 
duidelijk aanwezig. Het wensenpatroon is, ingegeven door 
technologische vooruitgang, tamelijk grillig van aard. 
Om in de ontwikkeling hieraan tegemoet te komen worden hoge 
eisen gesteld aan de wijze waarop modificaties "soepel" in een 
de lopende ontwikkeling ge!ntegreerd kunnen worden. 
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1.2 De Business groepen van MSD Best 

Medical Systems kent twee business groepen: BG I en BG II. 
Binnen deze groepen vallen Product Groepen te onderkennen. In 
Best zijn vijf PG-en gevestigd. Drie behorende tot BG I, te 
weten: Image Handling (IH), Image Detection and Display (ID&D) 
en Diagnostic Systems Best (DSB). BG II bestaat uit twee PG
en: Computer Tomografie (CT) en Magnetic Resonance (MR). 
BG II is het meest recent opgericht: 1979. 
In BG I worden de subsystemen welke bij IH, ID&D en de andere 
PG-en van MSD worden ontwikkeld geïntegreerd tot één systeem 
in DSB. Zowel DSB als de andere PG-en verkopen hun producten 
aan derden. De grootte van de ontwikkelafdelingen is de 
volgende: IH 50, ID&D 100 en DSB 125 ontwikkelaars. Het aantal 
nieuwe producten cq. modificaties van BG I is t.o.v. BG II 
groot. 

aantal 
wordt 

BG I 

In BG II worden volledige systemen ontwikkeld. Het 
producten dat wordt ontwikkeld is beperkt. Ook hier 
gebruik gemaakt van de ontwikkelingen die bij 
plaatsvinden. De grootte van de ontwikkel afdelingen is: CT 
150 en MR 200 ontwikkelaars. 

1.3 De Hierarchie van Businessbeslissingen bij MR 

De PG leiding is verantwoordelijk voor de beleidsbeslissingen 
voor het geheel van de PG. Zij bestaat uit twee leden: een 
senior marketing manager uit de PI (Philips International) 
organisatie en de (technical) PG manager uit de NPB 
(Nederlandse Philips Bedrijven) organisatie. 

Binnen richtlijnen van het PG management is het System Team 
verantwoordelijk voor het productbeleid. De beslissingen van 
het System Team hebben betrekking op het ontwikkel-scenario. 
Hierin komen onder ander de volgende zaken aan de orde: 
- de projecten welke de komende 3 jaar gerealiseerd zullen 

worden, 
- de functionele specificaties van de producten, 
- globale kosten, capaciteits en tijdsplanning t.a.v. de 

projecten, 
- binnnen zekere grenzen, het budget. 
In het System team zijn de volgende functionarissen gezeten: 
Marketing manager, hoofd ontwikkeling MR, chef STEM. Deze 
laatste is in het team opgenomen omdat wanneer een W1Jziging 
in de specificatie gewenst is (marketing) de consequenties van 
eventuele problemen die onstaan bij integratie van grootte 
invloed kunnen zijn op het ontwikkeltraject. 
Het volgende niveau wordt ingenomen door het product-kern
team. Dit team bestaat uit een p-roduct lltanager (afkomstig van 
de afdeling marketing), een (technical) project leider en een 
projectmanager (afkomstig uit de afdeling Project Management) . 
De projectleider [3] heeft samen met de product manager de 
leiding over het ontwikkelproject. De projectmanager zorgt 
voor de ondersteuning v.w.b. planningstechnische aspecten van 
het project (zie hoofdstuk 1.5). Binnen de grenzen, opgesteld 
door het System Team, stelt het product team het ontwikkel-
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figuur 1: De hierarchie van businessbeslissingen 

realisatieplan op (zie hoofdstuk 1.1). Bij conflicterende 
belangen tussen projecten onderling geeft de prioriteit welke 
door het System Team is toegekend de doorslag. 
Terwijl het System Team bepaalt wat het apparaat moet kunnen 
(de functie's), beslist het product team over de wijze waarop 
deze functionaliteit gerealiseerd zal worden. 
Tot slot worden zgn. segment teams onderkend. Door een project 
in deelprojecten op te splitsen onstaan segmenten. Voor de 
realisatie hiervan is het segment team verantwoordelijk. De 
afdeling STEM verzorgt in belangijke mate voor de 
noodzakelijke afstemming tussen de verschillende segmenten. 

1.4 Het ontwikkeltraject 

De projecten bij MSD worden volgens de systematiek van het 
Systems Management (zie figuur~ 2) gerealiseerd. Deze 
systematiek beschrijft de noodzaklijke fasen in een ontwikkel 
project om tot een eindproduct te komen. Elke fase dient een 
overzichtelijk en duidelijk gedefinieerd stuk uit het totale 
traject te zijn. Wanneer een project in segmenten is opgedeeld 
(zie hoofdstuk 1.3) dan geldt deze aanpak ook voor de 
verschillende segmenten. 
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figuur 2: de fasen uit het Systems Managemen-t: .. : __________ _ _____ _j 
Het hanteren van deze systematiek leidt er toe dat wanneer een 
specificatiewijziging (geaccordeerd door het System Team) 
verlangd wordt, bij het begin begonnen dient te worden omdat 
a.h.w. een nieuw project onstaat. Vanwege de complexiteit van 
het product heeft een wijziging vaak consequenties voor het 
hele systeem. Hiermee is het belang van de aanwezigheid van 
het hoofd STEM in het System Team aangegeven (zie ook 
hoofdstuk 1.3). 

1.5 Huidige situatie m.b.t. Poject Management MR 

Het huidig functioneren van PM moet allereerst bezien worden 
vanuit de historie waaruit ze is voortgekomen. 
De organisatie structuur binnen de ontwikkel-afdelingen van MR 
was tot rond 1984 functioneel-specialistisch van opbouw. De 
nadelen van deze functionele "verkokering" begonnen steeds 
duidelijker de voordelen ervan te overtreffen. Voorbeelden van 
nadelen waren slechte communicatie en samenwerking tussen de 
diverse afdelingen en lange doorlooptijden. 
Het op deze manier niet optimaal verlopen van de projecten was 
de oorzaak van een herdefinie~ren van de organisatie 
structuur. De functionele structuur werd vervangen door een 
matrix structuur. 
Ten behoeve hiervan 
die de leiding 
projectleiders (zie 
projectleiders, één 

werden projectgroepen ingesteld. Degenen 
over een projectgroep hebben ZlJn de 
hoofdstuk 1.3). Op dit moment zijn er vier 
per project. 
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Project Management vervult de rol van het staforgaan. 
er als ondersteuning voor zowel de projectleiders 
System Team. 

1.5.1 Ondersteuning System Team 

Zij 
als 

is 
het 

Het System Team stelt het ontwikkel-scenario op. Hierbij 
levert PM ondersteuning. De ondersteuning vindt met name 
plaats op het gebied van de planningstechnische aspecten van 
het scenario. 
Bij het opstellen van het scenario zijn er verschillende 
keuzemogelijkheden (vrijheidsgraden). Deze vrijheidsgraden 
hebben betrekking op de zaken die in het scenario beschreven 
worden: 
- projecten: welke projecten gaan we ontwikkelen binnen het 

ter beschikking staande budget, 
- specificaties: keuze uit te verrichten functies door het 

product, 
- kosten, capaciteit, tijd: o.a. keuze tussen in een korte 

tijd het product ontwikkelen waardoor de coördinatie 
inspanning/kosten (zie hoofdstuk 3) hoog zijn of in wat 
langer over de ontwikkeling doen zodat (uit coördinatie 
oogpunt) met een optimale groep gewerkt kan worden. 

- budget (binnen zekere grenzen, afhankelijk van de 
"kwaliteit" van het scenario) . 

Door deze vrijheidsgraden (te onderkennen) is het mogelijk 
verschillende scenario's op te stellen. Een belangrijke 
ondersteuning van PM is gericht op het analyseren van het 
scenario op capaciteitsvraag (zie hoofdstuk 4): dit houdt in 
dat o.a. bepaald wordt wat er met de verschillende projecten, 
en hun eindata, gebeurt wanneer op dezelfde capaciteitsbronnen 
tegelijktijdig een beroep wordt gedaan. Het opstellen van een 
scenario is een wederkerend proces. Vanuit het streven naar 
een optimaal (zie hoofdstuk 3.3) scenario is het nodig om van 
tijd tot tijd (bijvoorbeeld maandelijks, zoals nu gebeurt) het 
bestaande scenario hierop te toetsen en zo nodig aan te 
passen. 
N.B. het belang van goede scenario beslissingen moge 
Zl]n; het scenario bepaalt welke producten in de 
op de markt kunnen verschijnen. 

1.5.2 Ondersteuning projectleiders 

duidelijk 
toekomst 

Nadat het scenario is opgesteld of is gewijzigd kan gestart 
cq. verder gegaan worden me~ de uitvoering van de 
verschillende projecten. Bij de uitvoering wordt PM 
aangesproken om in samenwerking met de projectleider een 
tijds-, capaciteits- en kostenplan op te stellen. Deze zaken 
(en nog meer, zie hoofdstuk 1.1) zijn opgeslagen in het 
ontwikkelrealisatieplan. 
Naast deze activiteiten houdt PM zich bezig met het mede 
coardineren van het project (project "monitoring" en project-
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voortgangsbewaking) . 

De aandacht van PM richt zich dus op de volgende werk
terreinen: 
- project "monitoring" en -voortgangsbewaking: het ervoor 

zorgen dat activiteiten tijdig starten, nemen van actie's 
wanneer de voortgang van het project in gevaar komt. 

- project planning: maken van tijds-, capaciteits- en 
kostenplanningen. 

- management informatie: verzorgen van management informatie, 
op het gebied van project planning 

In haar huidige opzet is PM alsvolgt bezet: 
- 1 hoofd, 
- 4 projectmanagers, wiens taak het is de projectleiders te 

ondersteunen, 
- 2 planners, welken de projectmanagers ondersteunen op het 

gebied van de uitvoering van de planningstechnische zaken 
van de projecten. 

1.6 Probleemstelling en opdrachtformulering 

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen kent PM verschillende 
werkterreinen. Uit het volgende zal blijken dat hierop enkele 
probleemgebieden te definieêren zijn. 
De verschillende onderzoeken welke op deze werkterreinen 
hebben plaatsgevonden vallen onder de volgende probleem
stelling te bundelen: geef advies en draag bij m.b.t. het zo 
optimaal mogelijk voorzien in de informatie-behoefte door 
Project Management. 

Aan de hand hiervan zijn de volgende probleemgebieden in het 
onderzoek betrokken: 
1 informatie voorziening voor de Projectleiders, 
2 informatie voorziening voor het System Team. 

ad 1: Uit het taak om ondersteuning m.b.t. planningsaspecten 
t.b.v. projecten te leveren, komt de behoefte aan een 
netwerkplanningssysteem voort. Deze behoefte was er echter 
niet alleen bij PM van MR, maar deed zich ook bij de vijf 
andere Product Groepen van Medical Systems. vanuit hier 
vertrokken, werd als opdracht het volgende geformuleerd: 
breng advies uit m.b.t. de keuze van een netwerkplannings
systeem voor Project Management M.S.D. N.P.B. 

ad 2: De informatiebehoefte van het System Team heeft 
betrekking op de ontwikkelscenariobeslissingen (scenario
analyse) . In dit kader is er onder andere de behoefte om 
informatie te krijgen in de consequenties voor de gemaakte 
tijds-, capaciteits-, en kostenplanningen wanneer rekening 
gehouden moet worden met een beperkt budget. 
Hieruit kwam de volgende opdrachtformulering voort: 
ontwikkel een (geautomatiseerd) systeem dat informatie 
hieromtrent levert. 
Alvorens hieraan begonnen is, 
de scenario-analyse nader 
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Enerzijds om de plaats van het systeem te bepalen (soll
situatie), anderzijds om een meer expliciete benadering te 
definieêren. De opdracht in deze was dan ook als volgt: 
onderzoek en breng zo mogelijk voorstellen ter verbetering 
van de scenario-analyse. 

1.7 Methode van werken 

De drie onderzoeken ZlJn afzonderlijk uitgevoerd, 
ten opzichte van elkaar zijn echter in al 
meegenomen. 

de relaties 
de gevallen 

De chronologische volgorde van de verschillende onderzoeken is 
de volgende geweest: gestart is met enerzijds het Capaciteits 
Analyse Systeem en de scenario-analyse en anderzijds het 
netwerkplanningssysteem onderzoek. Per begin maart 1987 was 
het onderzoek naar het netwerkplanningssysteem voltooid. Vanaf 
begin 1987 is, deels als sub-onderzoek voor het netw. 
plan.syst. deels als sub-onderzoek in het kader van de 
scenario-analyse, aangevangen met een onderzoek betreffende 
het computersysteem PRICE. 

De methode van werken t.a.v. de drie onderzoeken is de 
volgende geweest: 

- netwerkplanningssyteem: De opdrachtformulering t.a.v. dit 
onderzoek was: breng een advies uit aan de Cultuur Club 
Project Management (CCPM) m.b.t. de keuze van een 
planningssysteem voor Project Management. N.B. de CCPM is 
een orgaan dat zich bezighoudt met de problematiek die zich 
bij Project Management voortdoet. Leden hiervan zijn mede
werkers uit de verschillende PM afdeling van MSD. 
Middels het plaatsnemen in een werkgroep, geïnstalleerd door 
de cultuurclub project management (CCPM), is, via litera
tuurstudie, interviews, werkbezoeken en demonstraties, geko
men tot een advies m.b.t. de keuze van een netwerkplan
ningssysteem. NB. de CCPM is een orgaan binnen MSD waarin 
leden uit de verschillende PM afdelingen zijn vertegenwoor
digd. De CCPM heeft als taak het functioneren van PM te 
verbeteren. 

Scenario-analyse: Ten eerste is de huidige situatie 
onderzocht. Op basis hiervan konden de eisen te stellen aan 
het te bouwen systeem worden opgesteld. Daarnaast bleek dat 
modificaties op de scenario aanpak in het verschiet lagen. 
Via interviews en literatuurstudie heeft een verdieping in 
het principe van de Mythische manmaand en het Risk 
Management plaatsgevonden. 
Het principe van de Mythische Manmaand is ook terug te 
vinden in het computer progr~mma PRICE. Om aan de 
concretisering van het ontworpen concept te werken is een 
proef met module PRICE-S (S=Software) uitgevoerd. Daarnaast 
bleek de output van PRICE-S bruikbaar te zijn als check-punt 
voor capaciteitsschattingen. 

- het Capaciteits Analyse Systeem: daar geprogrammeerd moest 
worden is begonnen de hiervoor meest geschikte programmeer-
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taal te kiezen en vervolgens eigen te maken. Vanuit de 
kennis opgedaan op de TU was in dit geval Turbo Pascal de 
meest geschikte taal. Daarnaast bleek het nodig kennis over 
het relationele data-base pakket lOBASE [4] te verwerven. 
Bij de ontwikkeling van het systeem kon uitgegaan worden van 
de ervaringen van de gebruikers t.a.v. het cornputerpakket: 
Benchrnark Financial Planner [5]. Met behulp van dit systeem 
was het mogelijk capaciteitsbehoeften te aggregeren en de 
resultaten hiervan in tabelvorm of grafisch te presenteren. 
De snelheid van verwerking liet echter te wensen over 
doordat het systeem o.b.v. een drie-dimensionaal spreadsheet 
pakket gebouwd was. 
Het doel van het capaciteits analyse systeem was om inzicht 
te krijgen in verschuivingen van projecten in een multi
project situatie. Hiervoor is een algorithrne ontworpen dat 
de meest optimistische einddaturn per project bepaalt. Later 
is een belangrijke stap gezet om tot meer realistische 
schattingen hieromtrent te bepalen. De ontwikkeling van dit 
tweede algorithrne is met bemoedigende resultaten aan een 
proefnetwerk getoets. 
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2 Een netwerkplanningssysteem voor MSD 

In dit hoofdstuk is een samenvatting van het eindrapport van 
de werkgroep: Werkgroep Planningssytemen, Eindverslag 
weergegeven. Voor verdere informatie aangaande het onderzoek 
wordt verwezen naar dit rapport. 

Als uitgangspunt voor het onderzoek is enerzijds de eisen van 
verschillende Project Management voor een netwerkplanningssys
teem geweest en anderzijds de eisen geformuleerd door de 
werkgroep. 
Door uit te gaan van de deskundigheid van de PM groepen heeft 
de werkgroep tijd kunnen besparen v.w.b. het beschrijven van 
de gewenste situatie. Terloops merkt de werkgroep op dat een 
goede plan-mentaliteit in alle organisatorische niveau's 
noodzakelijk is, en dat een herbezinning hieromtrent wellicht 
gewenst is. 

De eisen van de PM groepen van de 6 PG-en richtten zich op 
zaken als output, input, gebruikers vriendelijkheid van het 
pakket (zie bijlage 2 van het rapport). 
Bij het opstellen van aanvullende eisen door de werkgroep is 
als vertrekpunt het rapport van de werkgroep planningssystemen 
M.S.D. opgesteld in juni 1983. De eisen hadden betrekking op 
eisen gesteld vanuit de organisatie. 

Na een eerste selectie zijn 3 netwerkplanningspakketten nader 
onderzocht. Door de pakketten aan de eisen te toetsen kon een 
evaluatie plaatsvinden. Tevens is een indicatieve kostenver
gelijking opgesteld. Op basis hiervan is de werkgroep met het 
advies gekomen om het netwerkplanningssysteem ARTEMIS aan te 
schaffen. 
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3 De scenario-analyse 

Zoals we in hoofdstuk 1.2 zagen 
verschillende zaken vastgelegd: de 
behoefte aan resources (mancapaciteit 
het ontwikkeltraject en hun risico's. 

worden in een scenario 
projecten met ieder hun 
én materieel) gedurende 

In de huidige situatie wordt bij de opstelling van het 
scenario gekeken hoe het beste, gegeven het budget, aan de 
marktvraag (vertegenwoordigd door marketing) voldaan kan 
worden: winstgevendheid (op de lange termijn) van het scenario 
is (impliciet) de doelvariabele. Dit laatste betekent dat een 
expliciete bepaling van de winstgevendheid van het scenario 
niet plaatsvindt. Risico's worden in de vorm van High Risks en 
risks expliciet onderkend. High Risks komen slechts voor in de 
overall design fase, daarna moeten ze zijn opgelost. Risks 
komen slchts voor tot in de detailed design fase. 

In het volgende zullen t.o.v. de huidige gang van zaken de 
volgende uitbreidingen worden voorgesteld: 
- een formeel referentiekader voor de scenario-analyse wordt 

opgezet, 
- rendement én risico zullen hierin expliciet als doelvaria

bele worden opgenomen, 
voor het projeeplan (vastlegging van kosten, tijd en capaci
teit) zullen vrijheidsgraden worden onderkend. 

Allereerst zal in dit kader het zgn. Risk Management nader 
worden toegelicht. Daarna wordt het principe van de Mythische 
Manmaand (MM) worden besproken. Vervolgens zal de invloed 
ervan op de scenario beslissingen behandeld worden, waaruit 
een referentiemodel zal voortvloeien. 
Tot slot zal het computer programma PRICE in dit kader 
besproken worden. 

3.1 Risk Management 

Risk Management [6] is reeds 25 jaar een belangrijk onderdeel 
van de bedrijfseconomie. De essentie van deze benadering van 
(investerings-) beslissingen is dat niet alleen naar het 
rendement van de investering wordt gekeken maar ook naar de 
waarschijnlijkheid dat dit rendement gerealiseerd zal worden. 
Deze waarschijnlijkheid, het risico, wordt als een 
doelvariabele onderkend. Er wordt gesteld dat de beslisser 
niet onverschillig is t.a.v. investeringen met gelijk 
rendement en verschillend risico. 
Wanneer we rendement splitsen in opbrengsten en kosten, is er 
risico (onzekerheid) : 
- voor de opbrengsten omtrent marktgrootte, verkoopprijs, 

marktgroei en marktaandeel, 
- voor de kosten omtrent vereiste investeringen, vaste en 

variabele kosten. 

Om de beslisser van informatie betreffende de grootte en het 
risico van het rendement te voorzien zijn schattingen per item 
noodzakelijk. 
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De mate van onzekerheid hangt van twee zaken af te weten de 
kwaliteit (kundigheid) van de schatter en de investering (de 
specificaties) zelf. Van de aard van de investering hangt af 
of men v.w.b. ontwikkeling (kosten) een onbekend terrein (veel 
High Risks en risks), en dus veel onzekerheid, gaat 
bewandelen; een vergelijkbare situatie valt voor de 
opbrengsten te schetsen. 

Als kanttekening bij het op deze manier omgaan met risico moet 
worden geplaatst dat een heiliq geloof in deze benadering 
ongegrond is [7], de schattingen aangaande het risico blijven 
ook maar schattingen. Voor het verkrijgen van inzicht is Risk 
Management in ieder geval uiterst geschikt. 

3.2 De Mythische Manmaand 

Het principe van de MM [8] beschrijft het bestaan van een 
zekere mate van uitwisselbaarheid bestaat tussen mannen 
(capaciteit) en maanden (doorlooptijd). Dit verschijnsel doet 
zich met name bij software ontwikkeling voor. Aan de hand van 
een voorbeeld zal de MM worden toegelicht: 
Stel er is een (software-) project dat door 6 man in 3 maanden 
verzet kan worden. Voor de omvang van het project zal als 
eenheid de manmaand worden gekozen. Indien een man een maand 
ergens aan werkt dan is de omvang van het werk één manmaand. 
In het geval van het voorbeeld is het aantal manmaanden dat 
verzet moet worden 6 maal 3: 18 manmaanden. 
Stel dat iemand vindt dat een doorlooptijd van 3 maanden 
onacceptabel is en dat de klus in 2 maanden geklaard moet 
worden. Gesteld dat dit technologisch haalbaar is dan is de 
vraag hoeveel mannen moeten we hiervoor inschakelen. In eerste 
instantie zal het antwoord zijn: 18 manmaanden gedeeld door 2 
maanden is gelijk aan 9 man. Echter door de groepsgrootte te 
vergroten neemt de noodzaak om te communiceren toe. Het aantal 
communicatielijnen neemt immers toe van 15 (=6*(6-1)/2) naar 
36 (=9*(9-1)/2), ruim een verdubbeling. Dit leidt ertoe dat, 
doordat tijd voor overleg vrijgemaakt moet worden, de omvang 
van het project toeneemt. Hierdoor is het mogelijk dat i.p.v. 
18 manmaanden, de omvang van het project 21 manmaanden zal 
bedragen. In dit geval zullen 9 man 2 1/3 maand over het 
project doen. NB. een doorlooptijd van 2 maanden is op deze 
manier niet gerealiseerd en vergt nog meer capaciteit. 
Stel nu dat iemand anders vindt dat niet de doorlooptijd maar 
de kosten (behoefte aan capaciteit, mannen) terug gebracht 
dient te worden. Vanuit het verkleinen van de groepsgrootte 
gaat een postief effect uit. Immers door de groep te 
verkleinen (van bijvoorbeeld 6 naar 3) zal de behoefte aan 
communicatie sterk afnemen: het aantal communicatielijnen bij 
een groep van 3 man bedraagt slech~s 3 (=3*(3-1)/2). Hie~door 
zal de klus, geteld in manmaande, sneller af kunnen komen. Het 
is dus mogelijk dat nu 15 manmaanden nodig ZlJn. De 
bijbehorende doorlooptijd bedraagt 5 maanden. Door het aantal 
mannen nog sterker terug te brengen zal het aantal manmaanden 
weer toenemen omdat, ofschoon het aantal communicatielijnen af 
blijft nemen, de productiviteit per man af. Uit onderzoek 
blijkt dat er een optimale groepsgrootte valt te onderkennen 

17 



.-------------------------------- - --------- --

[9]. Zo is het mogelijk dat wanneer twee mannen het project 
moeten verrichten zij er niet 18 maar 20 maanden over doen. 
Naar aanleiding hiervan valt de volgende grafiek op te stellen 
(figuur 3): 

WERK

OMVANG 

l(man-

mnd) 

20 

10 

4 8 12 

DLT (maanden) 

Uit de grafiek blijkt dat, wanneer een bepaald punt 
(doorlooptijd = 5 maanden) wordt overschreden, meer dan 
rechtevenredig veel mancapaciteit ingezet moet worden om 
doorlooptijdverkorting te realiseren. 
Ofschoon nog andere factoren (relatieve aanwezigheid in het 
project, aantal full-timers versus aantal part-timers [10]) 
van invloed zijn op de aard van de relatie volstaat het hier 
om te constateren dat er een bepaald verband tussen capaciteit 
en doorlooptijd bestaat. 

3.3 Risk Management, de Mythische Manmaand en het scenario 

In dit hoofdstuk zal het principe van de MM en het Risk 
Management in de scenario beslissingen worden geïntegreerd. 
Allereerst zal het geval besproken worden waarin we te rnaken 
hebben met ëën te realiseren project en capaciteit cq. een 
budget welke onbeperkt in omvang is. Daarna zal een meer 
realistisch beeld geschetst worden: meerdere projecten en een 
beperkt budget cq. beperkte capaciteit. 
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3.3.1 Eén project, onbeperkt budget 

Ten aanzien van scenario beslissingen bestaan vrijheidsgraden 
m.b.t: 
- de projecten 
- de specificaties 
- de kosten, doorlooptijd en capaciteit 
- het budget 
In dit hoofstuk zal ingegaan worden op de situatie waarin één 
project gerealiseerd dient te worden en waarin het ter 
beschikking staand budget onbeperkt is. Hierdoor vervallen de 
eerste (project) en de laatste (budget) items als 
vrijheidsgraden. 

Nadat de vrijheidsgraden onderkend zijn zal worden bepaald op 
welke wijze ze van elkaar afhankelijk zijn en op welke wijze 
de doelvariabelen winstgevendheid en risico beïnvloeden. 
De relaties zijn in figuur 4 weergegeven. 

,---------- •... ·--- --------·------ ---.- .... ---····· ---------- ----------.---- ------ --------- -----------------

1 
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"-----., 
---"---._ 

'--. OPBRENGST 

TIJDSTIP 
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l:lCJOOLOOPT!JO 

RISICO 

WERK!NHOLO ~ 

'------~~ ~ CAPACITEIT 

KOSTEN 

figuur 4: relatie specificatie - winstgevendheid I risico, bij 
onbeperkt budget en één project. 
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De specificaties van een project bepalen: 
- de werkomvang van het project; hierin is vastgelegd wat het 

product moet kunnen, waarmee het te verrichten werk (binnen 
nauwe grenzen) is vastgelegd. 

- de opbrengst; afhankelijk van de aard en de kwaliteit van 
het product zal een bepaalde opbrengst gerealiseerd kunnen 
worden. 

Tevens bepalen de specificaties de nauwkeurigheid van de 
schattingen van de werkomvang en de opbrengst: 
- werkomvang: een bekende technologie (vloeit voort uit de 

specificaties) houdt weinig onzekerheid in, zodat de omvang 
nauwkeurig kan worden vastgesteld. 

- opbrengst: een innovatief product (met een onbekende markt) 
kent veel onzekerheden. 

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen kan, gegeven een 
bepaalde werkinhoud, doorlooptijdA tegen kosten/capaciteit 
worden ingeruild. De doorlooptijd op zijn beurt bepaalt het 
tijdstip waarop het product op de markt kan worden 
geïntroduceerd. De te realiseren opbrengst is hiervan 
afhankelijk. Tot slot bepalen opbrengsten minus kosten de 
winstgevendheid van een project. 

Het een en ander valt op de volgende WlJze grafisch weer te 
geven, op basis waarvan de maximale winst valt te bepalen. 

Uitgaande van een bepaalde specificatie kunnen we, conform de 
theorie van de MM voor de kosten voor ontwikkeling, grafiek Sa 
opstellen. Dit gebeurt door een de behoefte aan capaciteit met 
de gemiddelde kosten per manmaand te vermenigvuldigen. De 
getekende bandbreedte geeft de onzekerheid weer: in 90 procent 
van de gevallen ligt de uitkomst in dit gebied. 
Kosten worden echter niet alleen door ontwikkeling gemaakt. 
Ook bij andere afdelingen dragen hierin bij: fabricage, 
marketing, service, etc. Deze kosten worden geacht (redelijk) 
onafhankelijk te zijn van de doorlooptijd van het project; de 
maakprijs (fabricage) van het product is onafhankelijk van de 
duur van ontwikkeling. Sommige kennen wel een relatie met de 
opbrengst, of om specifieker te zijn met de omzet: hoe meer er 
wordt omgezet deste meer kosten moet fabricage maken. In 
figuur Sb is de netto opbrengst (onder aftrek van deze kosten) 
per tijdseenheid weergegeven als functie van de doorlooptijd 
van het project weergegeven: grafiek Sb. 
In grafiek Sc zijn de totale netto opbrengsten, als functie 
van het tijdstip waarop men op de markt kan komen, 
weergegeven. N.B. dit wordt bepaald door de totale opbrengst, 
welke gedurende de gehele life-cycle van het product te 
realiseren valt, met de cumulatieve opbrengst te verminderen. 
Ook hier zijn onzekerheden aanwezig, weergegeven door een 
bandbreedte. 
In figuur Sd is het verschil tussen kosten en opbrengsten 
weergegeven. In deze grafiek valt~een maximale winst (W*) en 
een daarbij horende doorlooptijd (D*) en risicograad (R*) te 
ontdekken. 

Het hierboven beschrevene gaat op voor het geval er sprake is 
van een "single"-project omgeving" en onbeperkte capaciteit 
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figuur 5: 

c: totale netto opbrengsten versus doorlooptijd I 
d: winst versus doorlooptijd 

-----------------------------------·------

cq. budget. Is er immers sprake van een multi-project en is 
het budget beperkt van omvang dan compliceert dit op de 
volgende wijze het probleem: 

3.3.2 Multi-project, beperkt budget 

Twee gevolgen heeft invoering van deze elementen: 
Ten eerste (1) legt een beperkte capaciteit (budget) 
randvoorwaarden aan mogelijke oplossingen. Sommige oplossingen 

I BUDGET 

I 
I 

ONTWIKKEL 

KOSTEN 

Î 

DLT -
figuur 6: een beperkt budget legt beperkingen aan mogelijke 

oplossingen. 
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zullen, ofschoon ze uiterst winstgevend zijn, vanwege beperkte 
capaciteit gewoonweg niet uitvoerbaar zijn (zie figuur 6). 

Ten tweede (2) be!nvloeden de projecten elkaar doordat ze op 
dezelfde capaciteiten en op hetzelfde budget een beroep doen. 
Er is nl. een beperkte beschikbaarheid aan capaciteiten. 
Wanneer een of meer projecten dezelfde capaciteit gelijktijdig 
claimen zullen, doordat slechts één capaciteitsvraag gehono
reerd kan worden, de andere projecten deze vraag later moeten 
realiseren. Dit betekent in de meeste gevallen dat projecten 
uitschuiven. 
Wanneer dit wordt meegenomen dient het beeld aangepast te 
worden (zie figuur 7). 
Het mathematisch cq. grafisch optimaliseren zoals in het 
vorige hoofdstuk geschiedde wordt een uiterst complexe zaak. 
Een iteratief proces waarbij verschillende scenario's (korte 
versus lange doorlooptijd, ruim versus krap budget, etc.) 
worden doorgerekend is in dat geval dan ook de meest voor de 
hand liggend optie. 

,---------- ----- "' ----- ---- -------------- ----------------------- ----- ----- --·---- ---- ------------------------- -l 

·--------------------
relatie scenario - winstgevendheid I risico, bij 
beperkt budget en meerdere projecten. 

I 
I 
I 

I 

I 

-----------------------------~ 

Het is dan mogelijk om conform de~zgn. Security Market 
(SML) [11] de verschillende scenario's, met ieder hun 
rendement en risico, in kaart te brengen (figuur 8) . 

Line 
eigen 

Zoals gezegd is de beslisser niet indifferent t.a.v. 
Hij zal in het algemeen, wanneer hij de keuze heeft 
investeringen (scenario's) met gelijk rendement, de 
ring met het minste risico de voorkeur laten hebben. 
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we een stap verder zetten dan blijkt het (vereiste) rendement 
afhankelijk te zijn van het risico van de investering. Ter 
verduidelijking investeringsbeslissingen op de financiele 
markten: effecten met een relatief laag risico 
(staatsobligaties) geven een relatief laag rendement terwijl 
effecten met een hoger risico (aandelen) ook een hoger 
rendement opleveren. 
Op basis van dit principe kunnen efficiênte en niet-efficiênte 
scenario's worden bepaald. De niet efficiênte scenario's 
hebben een (t.o.v. de SML) te hoge risico/rendement 
verhouding. Voor de efficiênte scenario's geldt het 
omgekeerde. 

RISICO 

i R* 

.,; eT 
EFFICIËNTE 
SCENARIO'S 

W* 

SCENARIO'S 

WINSTGEVENDHEID 

(fl) -

r--------
Figuur 8: Scenario simulatie, risico versus 

voor verschillende scenario's. 

3.4 PRICE 

winstgevendheid 

Na een concept voor de scenario-analyse gedefinieêrd te hebben 
is gekeken op welke manier het bij Philips en MSD in gebruik 
zijnde computerprogramma PRICE (Programmed Review of 
Information for Costing and Evaluation) een bijdrage hieraan 
kon leveren. 
PRICE is een aggregaat schattings systeem dat op basis van 
enkele gegevens (kentallen) voor een product of project 
kosten, doorlooptijd en behoefte aan capaciteit bepaalt. 
De input (de kentallen) heeft betrekking op de organisatie 
enerzijds en het te ontwerpen proàuct anderzijds. De werkin
houd is hiervan afhankelijk. In een organisatie die slecht 
functioneert zal men langer bezig zijn met de ontwikkeling van 
een product dan in een orgsanisatie welke beter functioneert. 
Een eenvoudig product kan sneller (of met minder man) ontwor
pen worden dan een gecompliceerd product. 
De kwaliteit van de organisatie blijkt uit "skill" van het 
personeel, werkmethodieken etc. [12]. Uit de specificaties van 
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het ontwerp kan de moeilijkheidsgraad van het product worden 
bepaald. Voor software bijvoorbeeld is een variabele die in 
dit opzicht een rol speelt: het aantal coderings(programma)
regels. 
Omdat deze twee zaken (kwaliteit van de organisatie en de 
moeilijkheidsgraad van het te ontwerpen product) van de ene 
kant te beïnvloeden zijn en van de andere kant, zoals we in 
hoofdstuk 3.3.1 zagen, de doelvariabelen winst en risico 
bepalen, is hiermee een "tool of management" voorhanden. 
Vragen als "kunnen we het beste oudere, dure en ervaren 
medewerkers in dienst houden of moeten dit de jongere, 
goedkope en minder ervaren medewerkers zijn" kunnen gesteld en 
beantwoord worden. 
Een andere vraag, gesteld in hoofdstuk 3.3.1, is: hoelang 
zullen we over een project doen als we n man beschikbaar 
hebben. Een antwoord op deze vraag ligt wat moeilijker. 
Hiervoor is het nodig wat meer van PRICE en de geschiedenis 
ervan te weten. PRICE is een programma dat uit verschillende 
modules bestaat. Iedere module heeft betrekking op een bepaald 
gebied van de ontwikkeling. Zo is er een module voor software 
ontwikkeling (PRICE-S), een voor hardware (PRICE-H) en een 
module voor de ontwikkeling van printed circuit boards (PRICE
M) • 
Daarnaast verschilt het tijdstip van ingebruikstelling van de 
verschillende modules. Bij MSD zijn de modules PRICE-H (en HL) 
en S sinds resp. 1981, 1986 en 1984 in gebruik. Niet alle 
modules zijn dus operationeel (zie bijlage 5). 
En ofschoon relaties tussen de modules aanwezig ZlJn (zie 
bijlage 6) is, doordat bovenstaande vraag nooit gesteld is, 
nog geen passend antwoord mogelijk indien het over een project 
gaat dat niet alleen uit software of alleen uit hardware
ontwikkeling bestaat. 
In het kader van dit onderzoek is een proef met PRICE-S 
genomen. Hiervoor is een stuk software-ontwikkeling uit een 
groter ontwikkelingsproject genomen: 

3.4.1 Oefening PRICE-S 

De werkomvang van de software job bedroeg, volgens de 
schatting van de voor de job verantwoordelijke chef, ongeveer 
5 manjaar wanneer gemiddeld 4 man hieraan zouden werken. Na 
twee intervieuws en met een doorrekentijd van ongeveer een 
kwartier kwamen uit PRICE-S de volgende gegevens (zie bijlage 
7) . Deze data zijn in figuur 9 weergegeven. 
Hier valt te zien dat de schatting van PRICE-S en de schatting 
van de chef (expert) goed met elkaar overeenkomen. N.B. als 2e 
schatter wordt PRICE dan ook vaak gebruikt, met name in de 
begin fasen van een project. Daarnaast valt op dat de tijd die 
nodig is om dergelijke outpu~ te verkrijgen "binnen 
proporties" blijft. 
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3.5 Implementatie 

Om de scenario-analyse zoals beschreven uit te kunnen voeren 
moeten de volgende vragen beantwoord kunnen worden: 
- wat gebeurt er met einddata van de verschillende projecten 

in een multi-project, beperkt budget situatie? 
- wat zijn bij een gegeven doorlooptijd van het ontwikkelpro

ject de netto opbrengsten (opbrengsten minus kosten, excl. 
ontwikkel cap. kosten) en het risico? 

- wat ZlJn bij een gegeven doorlooptijd de ontwikkel 
cap.kosten en het risico? 

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden is het desicion 
support system ontwikkeld. Om de derde vraag niet alleen te 
kunnen beantwoorden wanneer het over een Software project 
gaat, is het een vereiste om PRICE schattingen voor gemengde 
projecten (Software en Hardware ontwikkeling) te laten kunnen 
maken. 
Antwoord op de tweede vraag zal van marketing moeten komen. 

Voor wat betreft het implementatie plan, kan invoering 
separaat plaatsvinden en wel in de volgende volgorde: 
- decision support system 
- kosten I opbrengsten schattingen 
- risico schattingen 

Hierbij wordt aangenomen dat de inzichten 
opbrengsten en risico impliciet aanwezig ZlJn, 
zaken een minder hoge urgentie hebben gekregen. 
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4 Het Capaciteits Analyse Systeem 

Uit de behoefte om inzicht te krijgen in de gevolgen m.b.t. de 
voortgang van projecten (introductie tijdst~p) . wanneer 
meerdere projecten beroep dan op dezelfde capac1te1tsbronnen 
(zie ook hoofdstuk 3.3: multi-project, beperkt budget) is de 
behoefte naar een (geautomatiseerd) systeem onstaan. Er is 
voor gekozen een eigen systeem te ontwikkelen: het Capaciteits 
Analyse Systeem (CAS). 
Allereerst zal nogmaals kort ingegaan worden op de plaats van 
een dergelijke analyse binnen de scenario-analyse. Hieruit 
komt de functie-beschrijving van het systeem voort. Op basis 
daarvan zullen de requirements t.a.v. het systeem worden 
opgesteld. 
Voorts zal de werking van het programma worden toegelicht en 
zal worden ingegaan op het schedulingsalgorithme van CAS. 
De output van het systeem bestaat (op dit moment) uit de meest 
optimistische einddatum (introductie tijdstip) per project na 
scheduling. Output betreffende meer realistische einddata ("te 
verwachten einddata) is slechts voor single-project situaties 
te bepalen. 

4.1 Capaciteits Analyse 

Zoals onder andere uit hoofdstuk 3.3 blijkt is het niet 
eenvoudig om de consequenties t.a.v. de te verwachten eind
datum te bepalen wanneer verschillende projecten binnen een 
beperkt budget uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het zo 
dat verschillende scenario's mogelijk zijn (zie figuur 10). 
Het een en ander heeft tot gevolg dat een beroep gedaan wordt 
op een (geautomatiseerd) systeem dat hierin kan ondersteunen. 
Het algorithme waar in dit geval naar gezocht wordt is een 
zgn. schedulings-algorithme. 

Daarnaast heeft dit tot gevolg dat het systeem een 
hoge responstijd moet hebben, om niet beperkt te ZlJn 
aantal mogelijke scenario's. Aan een responstijd van 
minuten wordt, door de gebruiker, gedacht. 
Verder moet het systeem erop bedacht zijn dat niet 
gedetailleerde informatie t.a.v. projecten beschikbaar 

relatief 
in het 
ca. 20 

altijd 
is. 

Uit het voorgaande valt de volgende "behoefte" te destilleren; 
er is behoefte aan een systeem dat: 
1 scenario's doorrekent (scheduling) en op basis daarvan 

einddata genereert, 
2 aangeeft waar bottle-necks liggen, 
3 snel en gemakkelijk gegevens laat wijzigen (simulatie), 
4 dit kan doen zonder reeds over gedetailleerde informatie te 

beschikken, en 
5 output binnen ongeveer 20 minuten levert. 
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figuur 10: de vrijheidsgraden binnen een scenario: 
doorlooptijd, capaciteit, kosten en budget. 

Met name de laatste twee eisen leggen belangrijke constraints 
aan het systeem op. 
Het is mogelijk om als systeem een netwerkplanningspakket te 
kiezen. Een probleem is echter dat een defintieve keuze t.a.v. 
een netwerkplanningssysteern, ten tijde dat het onderzoek 
plaatshad, nog gemaakt moest worden. Daarnaast kleven er 
bezwaren aan het gebruik van een netwerkplanningssysteern, 
lettende op de eisen 4 en 5. In hoofdstuk 3.3 zal hier nader 
op worden ingegaan. 
Gezien deze bezwaren is besloten een eigen systeem te 
ontwikkelen: het Capaciteits Analyse Systeem. 

Aan de hand van de requirernents valt het volgende basisschema 
voor CAS op te stellen (zie figuur 11). 
Uit dit schema valt onder andere op te rnaken dat CAS op een 
iteratieve wijze gebruikt wordt. Dit komt voort uit het feit 
dat verschillende scenario's mogelijk zijn waarvan voorts de 
uitkomsten moeilijk te voorzien zijn, zodat al snel enige 
scenario's moeten worden doorgerekend voordat een beslissing 
kan worden genomen. Dit iteratief doorreken zal simulatie 
worden genoemd. 
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De input voor CAS bestaat uit: 
- capaciteitsbehoeften per resource per periode per project 

(doorlooptijd en capaciteit), 
- capaciteitsbeschikbaarheden per resource per periode 

(budget) . 
Op basis van deze gegevens zal scheduling plaatsvinden, te 
weten: "resource lirnited scheduling". Dit houdt in dat de 
projecten zodanig binnen de beschikbare capaciteiten worden 
ingepast dat er geen tekort aan capaciteit zal zijn. Indien er 
te weinig capaciteit beschikbaar is zal scheduling er toe 
leiden dat projecten uitschuiven t.o.v. het oorspronkelijke 
plan. 
In de ontwikkeling van CAS is het op dit moment mogelijk om de 
meest optimistische einddata te bepalen. Een belangrijke 
aanzet in de richting van het bepalen van "te verwachten" 
einddata is gezet. 

Het resultaat van scheduling 
capaciteitsbehoefte patroon 
ZlJn. Aan de hand hiervan 
na scheduling worden bepaald. 
grond hiervan bottle-necks te 

zal een, al dan niet, gewijzigd 
voor de verschillende projecten 
kan per project de einddaturn 

Daarnaast is het mogelijk om op 
onderkennen. 

Tot slot zijn, d.m.v. simulatie, de input-gegevens aan te 
passen om zo de consequenties van een gewijzigd scenario door 
te rekenen. 

Allereerst zal de input voor CAS besproken worden. Daarna zal, 
na een korte uiteenzetting m.b.t. scheduling, ingegaan worden 
op de wijze waarop de einddata worden bepaald. Tevens zal het 
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fenomeen bottle-neck behandeld worden. 

4.2 De Input 

De meest in het oog springende inputvariabele is het capaci
teitsbehoefte patroon: de cap.behoefte per resource per 
tijdseenheid per project. Dit patroon is irn- of expliciet het 
resultaat van een netwerkplan. Impliciet wanneer een project 
zich nog in een vroegtijdig stadium (overall design) bevindt 
waardoor geen gedetailleerd netwerkplan, voor de verschillende 
cap.bronnen, opgesteld kan worden (N.B. dit is het moment 
waarop PRICE gebruikt kan worden). 
Expliciet wanneer een detailplan aanwezig is op basis waarvan 
capaciteitsbehoeften kunnen worden bepaald. 

Capaciteitsbronnen worden op 3 hierarchische niveau's gedefi
nie~rd: man, groep en afdeling. De relaties tussen deze drie 
is alsvolgt. Mannen zitten in een groep (3e niveau), een 
afdeling bestaat uit groepen (2e niveau) en de afdeling is het 
(1e) hoogste niveau dat onderkend wordt. 

Omdat uitsluitend de einddaturn en bottle-necks voor de 
beslissingsondersteuning van belang zijn, dienen slechts de 
volgende cap.bronnen meegenomen te worden: 
- cap.bronnen welke uitloop zullen veroorzaken, 
- cap.bronnen welke, vanwege het feit dat zij de laatste 

activiteit moeten verrichten, de einddaturn van het project 
bepalen. 

Zo is het vanuit dit oogpunt bezien niet noodzakelijk om het 
Project Management als cap.bron mee te nemen, daar het (als 
het goed is) nooit een project zal doen vertragen. 

De periodes waarin een project is opgesplitst kennen de maand 
als eenheid. Als tijdseenheid voor capaciteitsbehoefte en 
-beschikbaarheid zijn percentages van een werkmaand gekozen. 
Bijvoorbeeld: indien iemand een maand lang volledig inzetbaar 
is, dan is hij 100% beschikbaar. 

Om te schedulen is het mogelijk om in CAS prioriteiten aan de 
verschillende projecten toe te kennen. Het toekennen van 
prioriteiten kan om verschillende redenen worden gedaan: 
- om enige volgordelijkheid in activiteiten cq.projecten en 

hun einddata te verkrijgen. 
- om de betrouwbaarheid (reproduceerbaarheid) van de 

resultaten te garanderen. In dit geval wordt de prioriteit 
gebruikt om beslissingen, m.b.t. capaciteitstoewijzing, bij 
herhaling identiek aan elkaar te laten zijn. 

-om in de vorm beslissingscriterium (SPT [13]) zo goed 
mogelijk een bepaalde doelstelling te realiseren. 

In dit geval zal prioriteitstelling met name in de zin van de 
eerste twee functies worden gebruikt. 
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4.3 Scheduling 

D.m.v. resource limited scheduling worden de projecten (en 
capaciteitsbronnen) zodanig in de tijd geschoven dat eventuele 
tekorten aan cap.bronnen verdwijnen. Dit principe zal in de 
komende hoofdstukken centraal staan. 
Allereerst zullen de bezwaren welke kleven aan het schedulen 
m.b.v. een netwerkplanningssysteem besproken en uitgewerkt 
worden. Vervolgens zal de schedulings-filosofie van CAS worden 
behandeld, waarna tot slot de verschillende schedulings
algorithmes worden behandeld. 

4.3.1 Scheduling m.b.v. een netwerkplanningssysteem 

Naast het feit dat er ten tijde van het onderzoek geen 
netwerkplanningspakket ter beschikking stond, ZlJn er nog 
andere motieven aan te wijzen waarom niet (zonder meer) voor 
een dergelijk pakket gekozen zou moeten worden, de eisen uit 
hoofdstuk 4.1 in acht genomen. 

Allereerst zal een netwerkplanningspakket moeite hebben om aan 
het tijdscriterium (zie eis 5 uit hoofdstuk 4.1) te voldoen. 
Om een netwerkplan van 2000 activiteiten te schedulen heeft 
een dergelijk systeem minimaal per schedulingslag meer dan 5 
uur nodig (bij gebruik van het pakket: Artemis Personal op een 
IBM-AT computer). 

Vervolgens is er het probleem van beperkte informatie; het is 
vaak niet mogelijk om in detail een netwerkplan te definieren 
wanneer een project zich bijvoorbeeld in de begin fase 
bevindt. Echter de mate waarin correct (valide) gescheduled 
wordt hangt af van de mate van detaillering van het 
netwerkplan: het feit hierbij speelt een rol dat, hoe meer 
activiteiten in subactiviteiten kunnen worden opgesplitst des 
te meer kans loopt het project om bij scheduling uit te zullen 
lopen. Immers hoe meer (sub-)activiteiten en hoe meer relaties 
er in het plan voorkomen des te meer beperkingen worden 
opgelegd aan het schuiven met activiteiten zodat het des te 
waarschijnlijker het is dat "gaten" in het capaciteitsbehoefte 
patroon zullen optreden waardoor het project uit zal lopen 
(zie figuur 12). 
Hieruit valt de volgende conclusie te trekken: indien men 
slechts in staat is om een nog niet-volledig-gedetailleerd 
netwerkplan op te stellen dan mag men dit plan niet zonder 
meer gebruiken om scheduling mee uit te voeren. 
Dit probleem is niet onoverkomelijk doch is tamelijk complex 
van aard en valt slechts heuristisch op te lossen. 
De oplossing in dit geval zou zijn om een opslag-factor per 
activiteit per capaciteitsbron te bepalen. Hierdoor wordt 
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figuur 12: resource lirnited scheduling. 
12a: capaciteitsbehoefte voor scheduling. 

--: behoefte 

12b: capaciteitsbehoefte na scheduling o.b.v. grof 
netwerkplan. 

12c: capaciteitsbehoefte na scheduling o.b.v. gedetailleerd 
, netwerkplan. 
'-- .. .................. J 

narnelijk bereikt dat, doordat de behoefte aan capaciteit 
toeneemt, het project uitschuift (zie figuur 13). Op deze 
rnanier kan men eenzelfde uitloop van projecten nabootsen als 
zou men over een volledig gedetailleerd netwerkplan 
beschikken. 
Deze oplossing echter het volgende probleem: welke opslag
factoren moeten we hanteren om de einddaturn zo realistisch 
mogelijk te laten zijn? 

,---·---···--·~----- ·--·-------· ---- .................................. -·-···--·------·----------·--------.... 
1 (a) 

I 
(b) 

I 

I 
I 
i 
l 
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I 
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1 13a: capaciteitsbehoefte voor scheduling incl. opslag-factor. 
l 13b: capaciteitsbehoefte na scheduling o.b.v. grof 

I ne~werk~-~~n -~-~:-~-=-~n-~-=-~-~:~d:~d met extra cap. behoefte. 

Bepalend voor de grootte van de opslag-factor is het 
detailnetwerk: de onderliggende - nog onbekende - sub
activiteiten en hun onderlinge relaties. Immers hierdoor wordt 
de mate waarin er "gaten" vallen bepaald. Op basis hiervan 
dient de opslag-factor bepaald te worden. Deze 
oplossingsrnethodiek is echter nogal tijdrovend van aard. 
Daarnaast hangt de kwaliteit van de oplossing af van de mate 
waarin men erin slaagt een opslag-factor te koppelen aan het 
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,---------------------- ------

nog onbekende detailplan. 

Gezien de argumenten, zoals hierboven en in hoofdstuk 3.1 
opgesomd, is naar dit aspect van scheduling voor 
netwerkplanningen geen verdere studie verricht en is gekomen 
tot de ontwikkeling van een (eigen) scheduling-algorithme. 
De achtergronden en f~losofie hiervan wordt in het komende 
hoofdstuk behandeld. 

4.3.2 Schedulings-filosofie CAS 

Het blijkt niet mogelijk om, gegeven de beperkte informatie
waarde van de input, op een eenduidige wijze middels schedu
ling einddata vast te stellen. 
Met betrekking tot de ontbrekende informatie dienen aannames 
gemaakt te worden zodat ze op "verstandige wijze" gebruikt kan 
worden. De informatie welke niet aanwezig is zijn de 
activiteiten en de relaties ertussen. Activiteiten en hun 
onderlinge relaties (ook wel afhankelijkheden genoemd) ZlJn 
voor scheduling van essentieel belang. Zij dicteren namelijk 
de mogelijkheden waarbinnen schuiven (scheduling) met 
activiteiten mogelijk is. Omdat informatie hieromtrent 
onbreekt is het nodig veronderstellingen te maken t.a.v. de 
verschillende relaties; oftewel aannames moeten worden gemaakt 
t.a.v. het netwerkplan, waaruit (im- of expliciet) de 
capaciteitsbehoeften voortvloeien. 

Het schedulings-algorithme levert twee uitkomsten: 
- de meest optimistische einddata 
- de te verwachten einddata (nog in ontwikkeling) 

De meest optimistische einddata: in dit geval wordt er vanuit 
gegaan dat alle activiteiten parallel ten opzichte van elkaar 
gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de 
projecten met de minst mogelijke vertraging klaar komen. 

De te verwachten einddata: omdat enerzijds slechts beperkte 
informatie ter beschikking staat en anderzijds de tijd, welke 
nodig is om de verschillende netwerken door te rekenen, niet 
wordt gegunt, moet middels een heuristisch model een schatting 
van de einddata gemaakt worden. 

4.3.3 De meest optimistische einddata 

Alvorens op het begrip "meest optimistische einddatum" in te 
gaan zal eerst de relatie tussen ean netwerkplan en de daaruit 
resulterende capaciteitsbehoeften geschetst worden. 
Op deze manier zal duidelijkheid worden verschaft in de 
mogelijkheden en beperkingen van het werken 
capaciteitsbehoeften als belangrijkste input voor 
algorithme. 

met 
het 

Capaciteitsbehoeften zijn het directe resultaat van een 
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netwerkplan. Dit valt op de volgende wijze te illustreren: 

Stel we kennen van één resource het volgende cap.behoefte 
patroon: hij werkt aan één project en wel de eerste maand voor 
2 uur en de tweede maand 3 uur. 
Uit welk netwerkplan kan deze behoefte nu zijn voortgekomen? 
Verschillende mogelijkheden zijn er in dit geval. Omdat de 
maand als tijdseenheid gekozen is wordt als activiteit de 
capaciteitsbehoefte van één maand worden genomen. 
In dat geval nemen we aan dat het gaat om 2 activiteiten (een 
van 2 en een van 3 uur) . In dat geval zijn er twee 
mogelijkheden. (NB. alle soorten relaties worden gereduceerd 
tot zgn. Finish-Start relaties): 

seriele activiteiten: 5 TART 

Or----i 

of 

parallelle activiteiten: 

ACT. I 

OL T =I 

BEH=2 

ACT. 2 

OL T =I 

BE Hol 

EIND 

~----o 

Bij seriele activiteiten moet eerst de ene activiteit (2 uur) 
voltooid z~Jn voordat aan de volgende (3 uur) begonnen kan 
worden. In geval er sprake is van parallelle activiteiten 
kunnen de activiteiten onafhankelijk van elkaar gerealiseerd 
worden. 

Voor CAS is het onduidelijk wat de aard van het project is 
omdat slechts de uit het netwerk voortvloeiende cap.behoefte 
bekend is. Deze is voor zowel seriele als paralllelle relaties 
hetzelfde, voor scheduling echter maakt het een groot verschil 
uit of het eerste of het tweede geval actueel is. Immers bij 
een seriele relatie zal indien de activiteit van 2 uur 
uitschuift ook die van 3 uur moeten uitschuiven; bij 
parallelle relaties zal hiervan geen sprake zijn en kan de 
activiteit van 3 uur zonder vertraging gestart worden. 
Echter omdat als input slechts capaciteitsbehoeften bekend 
z~Jn en relaties daardoor dus onbekend z~Jn zullen 2 
algorithmes opgesteld worden: een waarbij wordt aangenomen dat 
alle activiteiten serieel met elkaar in relatie staan en een 
waarbij alle activiteiten parallel geordend zijn. Een 
optimistische en een pessimistische uitkomst zal hierdoor 
verkregen worden. Door ervan uit te gaan dat de relaties 
serieel zouden zijn, wordt "pessimistisch" gescheduled. 
Immers iedere keer dat een activiteit uitschuift schuiven alle 
daaropvolgende activiteiten ook ~ uit. Parallelle relaties 
leiden tot een "optimistische" schatting: activiteiten hoeven 
niet op elkaar te wachten, zodat minimale uitloop gegarandeerd 
is. 
N.B. de termen optimistische en pessimistische uitkomsten 
moeten worden gezien in relatie met de uitkomsten welke het 
resultaat zijn van een netwerkplan scheduling. 

33 



Naast de tweesplitsing in parallelle en seriele relaties wordt 
door het volgende een extra dimensie aan het probleem gegeven. 
Er werd vanuit gegaan dat de capaciteitsbehoefte van 2 uur het 
gevolg was van een activiteit van 2 uur. Het kan echter ook zo 
ZlJn dat deze behoefte voortkwam uit bijvoorbeeld 2 
activiteiten van ieder 1 uur. 
Indien dit het geval is kan een nog kortere/meer optimistische 
schatting verkregen worden; immers wanneer er bijvoorbeeld nog 
1 uur capaciteit resteert kan deze volledig worden benut, 
terwijl dat in eerste instantie (1 activiteit van 2 uur) niet 
zou kunnen omdat gewacht zou moeten worden totdat volledig met 
deze activiteit gestart kon worden. 

Om te bepalen wat de meest optimistische einddatum van een 
project is dient men er van uit te gaan dat enerzijds alle 
activiteiten parallel lopen en dat anderzijds geen enkele 
afhankelijkheid tussen de verschillende resources aanwezig is 
(dat relaties tussen activiteiten slechts beperkt blijven voor 
een en dezelfde resource). Zodat de einddatum van een project 
bepaald kan worden door per resource, onafhankelijk van andere 
resources, te schedulen. 

4.3.3.1 Parallelle relaties tussen activiteiten 

Om zo gunstig (optimaal) mogelijk te kunnen schedulen wordt er 
vanuit gegaan dat alle activiteiten onafhankelijk (parallel) 
t.o.v. elkaar uitgevoerd kunnen worden, en dat de 
capaciteitsbronnen onafhankelijk van elkaar de activiteiten 
kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt verondersteld dat de 
capaciteitsbehoefte zich in ontelbaar veel stukjes laat delen, 
waarbij deze stukjes parallel (onafhankelijk) t.o.v. elkaar 
gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat ten alle 
tijde gedeeltelijk met een activiteit (welke in dit geval dus 
niet als 1 activiteit gezien wordt) gestart kan worden wanneer 
de resterende beschikbare capaciteit dit toe laat. 
Om vanuit het voorbeeld uit de vorige paragraaf weer te 
werken: in periode 1 is er een behoefte van 2 uur, in periode 
2 een van 3 uur. Gegeven de parallelle variant heeft het 
volgende netwerkplan als basis gediend: 

Uitgaande van: 
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is door fragmentatie 
van behoefte gekomen tot: 

Indien de beschikbare capaciteit alsvolgt is: 1, 2, 4 voor 
periode 1, 2, 3, dan zal na scheduling de behoefte zijn: 1, 2, 
2. 

Immers: 

t bes beh beh+rest(t-1) beh' (<=bes) rest(=beh-bes) 
------------ ··--- ·---

1 1 
2 2 

i 3 4 
! ________ _ 

2 
3 
0 

2 
--> 4 

2 

1 
2 
2 

1 
2 
0 

Toelichting: t: periode 
bes: beschikbare capaciteit 
beh: benodigde capaciteit 
beh+rest(t-1): benodigde capaciteit is het 
resultaat van wat er de periode sowieso nodig was 
(beh) en wat er nog gedaan moet worden (rest(t-
1) ) 
beh': de uiteindelijke behoefte, deze kan de 
beschikbare capaciteit niet overschreiden. 
rest: wat er nog gedaan moet worden. 

De resultaten zijn in figuur 14 grafisch weergegeven. 

1
--·--------------------·----------. 

4 :·· .... ··~ 

MANNEN 

I 
3 

2 
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----: beschikbaarheid 

behoefte 

2 3 
MAANDEN 

---------------------------------------1 
figuur 14: "optimistisch schedulen". 
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Doordat er verschillende projecten lopen, waaraan dezelfde 
resource op hetzelfde moment moet werken, kan het voorkomen 
dat gekozen moet worden tussen twee of meerdere projecten 
zodra er te weinig capaciteit is. In een dergelijk geval zal 
de prioriteit welke aan de projecten gegeven is de doorslag 
geven: het project met de hoogste prioriteit zal het eerst 
gerealiseerd worden, gevolgd door het project met de op een na 
hoogste prioriteit, etc. Dit blijft doorgaan totdat er geen 
capaciteit meer over is, waardoor de engerealiseerde projecten 
naar de volgende periode uitschuiven. En waarbij deze 
activiteiten de volgende periode weer op basis van prioriteit 
worden uitgevoerd; oftewel prioriteit gaat altijd voor, 
ongeacht of dat een activiteit n perioden geleden al 
gerealiseerd had moeten worden of niet. 

4.3.3.2 Bottle-necks 

Naast het leveren van einddata was het een vereiste dat 
bottle-necks zichtbaar werden gemaakt. Voor hier verder op 
ingegaan wordt dient eerst te worden uitgelegd wat nu precies 
onder een bottle-neck in deze verstaan wordt. 
In het algemeen is een bottle-neck: iets of iemand welke de 
realisatie van mijn doelstelling in de weg staat (of in gevaar 
brengt) . 
In dit geval is de doelstelling: het halen van de einddatum 
volgens plan en is de iets of iemand: de cap.bron. Zodat een 
bottle-neck een cap.bron is welke het project doet uitlopen. 
Volgens het gehanteerde algorithme van optimistisch schedulen 
is die capaciteitsbron een bottle-neck welke als laatste aan 
het project werkt. 
Naast het feit dat bottle-necks onderkend worden, zal de mate 
waarin een capaciteitsbron bottle-neck is bepaald worden. Dit 
zal alsvolgt benaderd worden: gekeken zal worden wat de winst 
in doorlooptijd van het project zal zijn wanneer de 
capaciteitsbron geen tekort aan capaciteit meer heeft. Indien 
dit bewerkstelligd kan worden dan is de mate waarin de uitloop 
verminderd wordt gelijk aan verschil tussen de einddatum van 
de bottle-neck en het maximum van de einddatum van zijn 
opvolger en de einddatum voor scheduling. 
Immers het resultaat van een cap.bron non-bottle-neck maken is 
dat of iemand anders (de opvolger) de bottle-neck wordt of dat 
de einddatum van voor scheduling actueel wordt. 
Een voorbeeld ter verduidelijking: 
Een project wordt door vier cap.bronnen gedaan. Voor hen valt 
het volgende op te stellen. 

cap.bron 

A 
B 
c 
D 

einddatum 
plan na sched. 

verschil met 
~opvolger einddat 

------------·-----· 
8712 
8708 
8711 
8706 

8712 
8802 
8801 
8709 
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Iedere cap.bron kent twee einddata waarop hij klaar 
volgens plan (early start) en een na scheduling. 
notatie van de einddata is alsvolgt: jaar maand, 
staat voor december 1987. 

is: een 
N.B. de 

dus 8712 

De cap.bronnen B, C en D blijken tijdens het schedulen 
vertraging hebben opgelopen. Slechts het terugbrengen van de 
vertraging van B en C (zie minimum verschil) heeft zin. Door 
namelijk van B een non-bottle te maken zal zijn opvolger C de 
bottle-neck worden, tevens zal het project hierdoor 1 maand 
eerder klaar zijn. 
Voor C geldt een vergelijkbare redenatie. Door A non-bottle
neck te maken wordt geen winst gerealiseerd; hij is nl. geen 
bottle-neck (einddatum plan=einddatum na scheduling) . 

Met betrekking tot de bovenstaande bepaling van bottle-necks 
dient de volgende aanvullende opmerking geplaatst te worden. 
Een cap. bron kan ook bottle-neck zijn zonder de laatste in 
het plan te zijn (zie ook hoofdstuk 4.3.4.7): hij zorgt voor 
veel vertraging ergens midden in het plan. 
De enige manier waarop dit enigzins tot uitdrukking komt is in 
de vertraging welke de capbron heeft opgelopen tijdens het 
schedulen. Door ook naar de vertraging van een cap.bron te 
kijken kan een indicatie van de mate van bottle-neck zijn 
worden verkregen. Deze informatie levert CAS. 

4.3.4 Te verwachten einddata 

Nadat we kunnen bepalen wat de meest optimistische einddatum 
per project is, wordt bekeken hoe de einddata bepaald moeten 
worden welke vergelijkbaar zijn met einddata die het resultaat 
ZlJn van resource limited scheduling wanneer gebruik gemaakt 
wordt van netwerk-schedulings-algorithmes [14]. 
De aanpak is de volgende geweest. Allereerst zijn middels CAS
algorithmes verschillende einddata berekend; lopende van meest 
optimistisch (zie vorig hoofdstuk) tot meest pessimistisch. 
Met behulp hiervan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
verschillende einddata die m.b.v. de CAS-algorithmes worden 
bepaald, kunnen "te verwachten" einddata worden bepaald. 

4.3.4.1 CAS-algorithmes 

Zoals we in hoofdstuk 4.3.3 zagen is de opponent van een 
parallelle relatie de seriele relatie. Wanneer er vanuit wordt 
gegaan dat het netwerk volgens dit type relatie is opgebouwd 
dan zal dit tot pessimistische einddata leiden. Als dit 
daarnaast ook nog wordt toegepast 9p het hele project, en niet 
alleen de activiteiten die èèn resource moet doen, dan kunnen 
we spreken over de meest pessimistische einddata. 

In het volgende zal eerst worden ingegaan op de seriele 
relatie. Vervolgens zal een variant hierop worden behandeld, 
waarna ingegaan wordt afhankelijkheden tussen resources. 
Daarnaast zal worden ingegaan op de invloed van scheduling op 
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hogere aggregatieniveau op de uitkomst. 

4.3.4.2 Seriele relaties tussen activiteiten 

In dit geval wordt er vanuit gegaan dat de capaciteitsbehoefte 
zich niet laat opdelen. De capaciteitsbehoefte heeft 
betrekking op een activiteit. Indien deze activiteit niet 
binnen de beschikbare capaciteit gepast kan worden schuift de 
behoefte (activiteit), samen met de opvolgende capaciteitsbe
hoeften, een periode naar achteren. 
Om wederom vanuit het voorbeeld te werken: in periode 1 is er 
een behoefte van 2 uur, in periode 2 een van 3 uur. Gegeven de 
seriele variant heeft het volgende netwerkplan als basis 
gediend: 

S 1 AR 1 o-----1 
A[ 1. 1 

Dl T' I 

8(H;:2 

ACT. 2 

Dl T' I 

BEHd 

[JND 

l-------10 

Indien de beschikbare capaciteit alsvolgt is: 1, 2, 4 voor 
periode 1, 2, 3, dan zal na scheduling de behoefte zijn: 0, 2, 
3. 
Immers: 

t bes 

1 1 
2 2 
3 4 

beh 

2 
3 
0 

d 

0 
--> 1 

1 

beh(t-d) 

2 
2 
3 

-~------------~-,.-----·-------~-- ··---- ·-···- -------

beh' (<=bes) 
----~----------------~ 

0 
2 
3 

Toelichting: t: periode 
bes: beschikbare capaciteit 
beh: benodigde capaciteit 
d: vertragings factor, deze neemt met 1 toe 

indien niet volledig in de behoefte kan worden 
voorzien. 

beh(t-d): benodigde capaciteit welke nog is 
blijven staan (afh. van d). 

beh': de uiteindelijke behoefte, deze kan de 
beschikbare capaciteit niet overschreiden. 

Ten opzichte van het vorige algorithme zal in dit geval het 
project 1 periode later klaar komen. 
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De resultaten zijn in figuur 15 grafisch weergegeven. 

4 

MA'-~ EN 
3 

2 

1 

2 3 

MAANDEN 

figuur 15: "pessimistisch schedulen". 

Op de bovenstaande wijze is de meest pessimistische uitkomst 
van de seriele variant bepaald. 
Door wat minder strak 
vast te houden aan de regel dat slechts aan een activiteit 
begonnen mag worden indien deze in een bepaalde periode 
volledig gerealiseerd kan worden, kan een minder 
pessimistische (en hopelijk meer realistische) schatting 
worden verkregen. In dat geval zal met een activiteit gestart 
kunnen worden zodra de een bepaald percentage van de behoefte 
kleiner is dan de beschikbare capaciteit. Dit principe is in 
de volgende paragraaf nader uitgewerkt. 

4.3.4.3 Serieel met gedeeltelijke realisatie van activiteiten 

In tegenstelling tot de puur-seriele variant wordt in dit 
geval er vanuit gegaan dat de capaciteitsbehoefte zich laat 
opdelen. Dit voor zover de behoefte de beschikbaarheid niet 
met een bepaald percentage overschreidt. De achterliggende 
gedachte hierbij is dat als maar genoeg capaciteit resteert, 
deze gebruikt kan worden om alvast met de activiteit te 
starten. 
Wel schuiven bij vertraging, net zoals bij de puur-seriele 
variant, de activiteiten (behoeftes) uit. 

Het voorbeeld: 
In periode 1 is er een behoefte van 2 uur, in periode 2 een 
van 3 uur. Het percentage behoefte dat groot genoeg is om met 
de activiteit te starten is in dit geval gesteld op 50 %. 
Indien de beschikbare capaciteit alsvolgt is: 1, 2, 4 voor 
periode 1, 2, 3, dan zal na scheduling de behoefte zijn: 0, 2, 
3. 
Immers: 

t bes beh d beh(t-d) . 5 *beh ( t-d) beh' 
. ·-- ----------------~-~--· 

0 2 1 
--> 1 1 . 5 

1 3 1.5 W1 ; 

4 0 
---- -· . -·- -------- - - .. - - -. .. -- ---·· --- ------·- -·----- .. -----------

Toelichting: t: periode 
bes: beschikbare capaciteit 
beh: benodigde capaciteit 
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d: vertragings factor, deze neemt met 1 toe 
indien niet volledig in de behoefte kan worden 
voorzien. 

beh(t-d): benodigde capaciteit welke nog is 
blijven staan (afh. van d) . 

. 5*beh(t-d): 50 % capaciteitsgrens. 
beh': de uiteindelijke behoefte, deze kan de 

beschikbare capaciteit niet overschreiden. 

De resultaten zijn in figuur 16 grafisch weergegeven. 

r------------
1 

4 

MANNEN 3 

2 

----: beschikbaarheid 

I --: behoefte 

2 3 

I MAANDEN 
l.....--------------------·- -- ---- ----- --- ------------------------------------------

1 figuur 16: "minder pessimistisch schedulen" 
L-------·-------------------- ------- ... ·----------------

4.3.4.4 Afhankelijkheden tussen resources 

In de voorgaande paragraaf beperkte de relaties tussen 
activiteiten zich tot één capaciteitsbron. 
Immers een vertraging voor een bepaalde cap. bron had geen 
consequenties voor de activiteiten gedaan door andere cap. 
bronnen welke ook aan het project werkten. Dit geschiedde 
gemaakt door per cap.bron afzonderlijk het schedulings
algorithme uit te voeren. 

Om dit tekort te ondervangen dienen echter de afhankelijkheden 
tussen activiteiten (en op die manier tussen de verschillende 
cap. bronnen bekend) te ZlJn. Ook hier zijn deze niet 
aanwezig. Dezelfde oplossingsmethodiek als in de vorige 
paragraaf kan gebruikt worden. 
Uitgaande van de vraag of vertraging van de ene cap.bron 
vertraging voor de andere cap.bron tot gevolg heeft, dient 
weer gekeken te worden naar de aard van de relatie tussen de 
cap.bronnen. De relatie kan serieel of parallel zijn; waarbij 
ook hier de seriele de pessimistische schatting oplevert en de 
parallelle de optimistische. 
Aan de hand van een voorbeeld zal het voorgaande worden 
toegelicht: 

Stel we kennen 2 cap.bronnen: A en B. Ze werken aan hetzelfde 
project, A de eerste periode en B de tweede. 
De volgende twee netwerkplannen vallen op te stellen: 
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seriele relatie 

parallelle relatie 

Stel nu dat na scheduling (per cap.bron) B twee periodes 
vertraagd wordt en pas de 3e periode zijn werk voor dit 
project kan voltooien en stel dat B zonder vertraging na de 2e 
klaar is. 
In het geval dat er sprake is van een parallelle relatie is er 
niets aan de hand; de cap.bronnen kunnen onafhankelijk van 
elkaar het werk verrichten. Er hoeft geen rekening met 
interrelaties te worden gehouden. De einddaturn van het project 
wordt bepaald door de cap. bron welke het laatst klaar is. Dit 
is dus A, zodat de einddaturn van het project periode 3 wordt. 
Indien er echter sprake is geweest van een seriele relatie dan 
kan A eerst beginnen wanneer B klaar is (4e periode). Waarbij 
het onbekend is of hij (B) wanneer hij in periode 4 i.p.v. in 
periode 2 van start gaat, nog steeds zonder vertraging het 
project kan afronden. Om dit te ondervangen zal niet per 
cap.bron gescheduled moeten worden maar zal scheduling over 
alle cap.bronnen heen dienen te gebeuren. Zodat zodra een 
bepaalde cap.bron vertraging oploopt dit direct doorgegeven 
wordt aan alle andere cap.bronnen uit hetzelfde project. Dit 
zou echter veel extra rekentijd vergen (ongeveer 30 keer zo 
lang als een normale schedulingsslag) , zodat niet voor deze 
oplossing gekozen is. 
Als oplossing is de volgende gekozen: bij de einddatum, zoals 
hij er ongescheduled uitkomt, worden de vertragingen van 
iedere cap.bron, welke zij bij individuele scheduling opdoen, 
uit het project opgeteld. Immers bij seriele afhankelijkheid 
dient iedere vertraging volledig door te werken t.a.v. de 
opvolgende cap.bronnen. Dit zal in het vervolg aangeduid 
worden als de "som der vertragingen". 
M.b.t. het voorbeeld zal het project per periode 4 (=2+2) 
klaar zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat B, als hij door 
A 2 periodes later start, geen vertraging oploopt. Dat deze 
aanname een vertekend, zwaar pessimistisch, beeld oplevert zal 
aan de hand van het volgende worden toeglicht. Stel dat zowel 
A als B in eerste instantie vertraging hebben. Piet zal later 
dan gepland moeten beginnen omdat Rij op Jan moet wachten. Het 
is nu de vraag of B nu hij later begint, nog steeds vertraagd 
zal blijven. Immers hoe later B start des te minder projecten 
moeten er nog gedaan worden en des te meer capaciteit is er 
beschikbaar, waardoor de kans op vertraging afneemt. 
Projecten met een lage prioriteit zullen van dit fenomeen het 
meest last hebben doordat, daar ze als laatste 'aan de beurt 
komen', voor vrijwel iedere cap.bron vertraging oplopen. 
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Correctie v.w.b. deze onnauwkeurigheid zal daarom ook gezocht 
moeten worden in het betrekken van de prioriteit in de 
uiteindelijke vertraging die het project krijgt. Hierop zal 
later worden terug worden gekomen. 
Alvorens tot een synthese te komen zullen de consequenties van 
de gevolgen door op verschillende agrregatieniveau's te 
schedulen, behandeld worden. 

4.3.4.5 Scheduling QE hogere aggregatieniveau's 

Tot nu toe is er geen onderscheid in aggregatieniveau gemaakt. 
Er werd vanuitgegaan dat de cap.bronnen als mannen waren 
gedefinieerd en dat ook op manniveau scheduling werd 
uitgevoerd. Het programma biedt de mogelijkheid om op 
verschillende hierarchische niveau's (3 niveau's) te 
schedulen. Dat betekent ten eerste dat capaciteitsbronnen op 
verschillende niveau's gedefinieerd kunnen worden: zo kunnen 
we een man definieren als een cap.bron (laagste niveau), 
vervolgens een groep (2e niveau) een zgn. aggregaat van mannen 
en tot slot een afdeling (le niveau). 
Ten tweede betekent dit dat deze niveau's gebruikt kunnen 
worden om op te schedulen. 
Deze mogelijkheid is geboden omdat de capaciteitsbehoefte niet 
altijd tot op het manniveau bekend is. Indien scheduling 
slechts op manniveau toegestaan zou worden zou niet of 
nauwelijks gescheduled kunnen worden. Daarom kunnen aggregaat 
capaciteitsbronnen gedefinieerd worden, zodat voor die 
cap.bronnen waarbij capaciteitsbehoefte slechts op groeps- of 
afdelingsniveau bekend is, ook gescheduled kan worden. N.B. 
scheduling dient altijd op het laagst mogelijke niveau te 
gebeuren. 
Gewaarschuwd moet worden voor de volgende 2 gevaren welke 
schuilen in het schedulen op hogere niveau's: 

Ten eerste wordt het door aggregatie van behoeftes mogelijk om 
bottle-necks (tekorten aan bepaalde cap.bronnen) te 
verdoezelen. Waardoor minder verschuiving optreedt, hetgeen 
leidt tot te optimistische einddata. Voorbeeld: stel capbron 
Aen B vormen een groep. Zij zijn beide 40 uur per periode 
beschikbaar. A moet in een bepaalde periode in totaal 60 uur 
aan projecten werken. B slechts 20 uur. In dit geval zullen 
door Jan bepaalde projecten uit gaan lopen. Echter zou slechts 
op groeps niveau informatie beschikbaar zijn dan zou geen 
vertraging optreden; immers er worden 80 uur gevraagd (60+20) 
en er zijn er ook 80 (40+40) beschikbaar. In een dergelijk 
geval zou scheduling op een hoger niveau een verkeerd beeld 
geven: geen vertraging i.p.v. wel vertraging. 
Een oplossing voor dit probleem kan verkregen worden door 
disaggregatie of door een extra ~ehoefte op de bestaande te 
leggen (majoreren) . 
Disaggregatie: hiermee wordt bedoeld dat de 
capaciteitsbehoefte naar beneden wordt geexplodeerd. Dit 
exploderen kan gebeuren middels schattingen of historische 
gegevens, beide op basis van percentuele verdelingen. 
Voorbeeld: gemiddeld gesproken zal 60% van het werk dat aan de 
groep toekomt door A verricht worden en 40% door B. In dat 
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geval zou de behoefte voor A 48 uur (.6 * 80 uur) en 
uur. Deze geexplodeerde behoeften zullen vervolgens 
worden om op lager niveau te kunnen schedulen. NB: 
zal extern dienen plaats te vinden, d.w.z. dat het 
geèn ondersteuning biedt om explosie te verrichten. 

voor B 32 
gebruikt 
explosie 

programma 

Majoreren: een andere manier om het bovenstaande probleem te 
ondervangen is door de capaciteitsbehoefte te vergroten. 
Voorbeeld: door een opslag-factor van 50% (van 80 naar 120 
uur) te hanteren zou in het voorbeeld een overbezetting van 
50% onstaan, waardoor na scheduling ook een halve periode 
(50%) langer zal moeten worden gewerkt, hetgeen overeen zou 
komen met de uitkomst bij scheduling op lager niveau: 
overvraag van 20 (60-40) betekent een halve periode extra 
werk. 
Echter 2 
worden: 

kantekeningen dienen bij deze methode geplaatst te 

- nog onderzocht dient te worden of hantering van deze methode 
volgtijdelijkheid, zoals bij seriele relaties wordt 
onderkend, gehandhaafd blijft opdat de uitkomst nog reeel 
blijft. 
de bepaling van de hoogte van de opslag-factor is kritiek in 
dit geheel. Als regel dient deze zo gekozen te worden dat 
een overbezetting bereikt wordt ter grootte van de te 
verwachten overbezetting op lager niveau. 

Als tweede gevaar voor scheduling op een hoger aggregatie 
niveau valt het feit te onderkennen dat het aantal mogelijke 
vertragingen wordt gereduceerd: i.p.v. dat vele mannen ieder 
vertraging oplopen, en na sommatie ieder voor zich (zie 
seriele afh. resources) het project vertragen, zal vertraging 
slechts 1 maal voor kunnen komen, nl. in de groep. Als nu het 
aantal cap.bronnen tot 1 gereduceerd wordt en als daarnaast 
nog eens de vertraging van die ene (aggregaat-)cap.bron 
afneemt, dan zal een te optimistische einddatum het gevolg 
zijn. 
Compensatie voor dit probleem moet gezocht worden in een 
correctiefactor welke op de vertraging wordt gezet. De mate 
van compensatie moet gezocht worden in het verband tussen 
vertraging op hoger en vertraging op het laagste niveau. 
Waarbij a.h.w. gekeken moet worden naar het aantal bottle
necks dat op het lagere niveau verwacht wordt op te treden en 
de mate waarin zij stuk voor stuk zullen bijdragen aan de 
vertraging. Oftewel bestaat een groep uit veel mannen en zijn 
deze mannen als bottle-neck te beschouwen, dan zal zwaar 
gecorrigeerd dienen te worden. 

3.4.4.6 Modellering 

In het voorgaande konden de volgende einddata onderkend worden: 
- meest optimistische (parallelle activiteiten en parallelle 

resources) 
- meest pessimistische (serie~le act. en serie~le resources) 
-minder pessimistisch (gedeeltelijk serie~le act.) 

Het is nu de kunst om m.b.v. deze verschillende schattingen 
een eenduidige schatting van de einddatum te bepalen die (met 
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een zo klein mogelijk variantie) zo dicht mogelijk in de buurt 
ligt van de einddatum o.b.v. scheduling m.b.v. een 
netwerkplanningsalgorithme [14]. 
Hiervoor dienen de volgende fasen doorlopen te worden: 

1 bepalen van einddata m.b.v. CAS, 
2 bepalen van einddata m.b.v. een netwerkplannningssysteem, 
3 zodanig bepalen van model en parameters dat zo goed 

mogelijk geschat wordt. Dit zal geschieden door middel van 
weging van de verschillende schattingen, welke verkregen 
onder 1. 

Alvorens dit aan de hand van een uitgewerkte test-case zal dit 
worden behandeld, zal eerst nog op het verschijnesel bottle
neck worden ingegaan. 

4.3.4.7 Bottle-necks 

Bij de vorige behandeling zagen we dat een bottle-neck, in het 
algemeen, gedefinie~rd kon worden als een cap.bron is welke 
het project doet uitlopen. 
Zoals we al in hoofdstuk 3.2 zagen zorgen die capaciteitsbron
nen voor uitloop welke vertraging hebben waardoor het project 
uitloopt. Behalve dat een capaciteitsbron op deze manier 
vertraging veroorzaakt kan hij ook vertraging veroorzaken door 
de "kritieke" capaciteitsbron te zijn. Een capaciteitsbron is 
kritiek wanneer hij de laatste is welke aan het project werkt 
en daardoor de einddatum van het project bepaalt. Het hoeft 
overigens niet zo te zijn dat een kritieke capaciteitsbron een 
bottle-neck. Hij kan namelijk de laatste cap.bron zijn 
(kritiek) zonder dat hij door scheduling vertraagd is geraakt 
(bottle-neck) . 
Naast het feit dat bottle-necks onderkend worden, zal de mate 
waarin een capaciteitsbron bottle-neck is bepaald worden. 
Hiervoor zal bepaald worden wat de winst in doorlooptijd (van 
het project) zal zijn wanneer de capaciteitsbron geen tekort 
aan capaciteit meer heeft; zodat hij niet meer hoeft uit te 
schuiven ten gevolge van een tekort aan capaciteit. Indien 
bewerkstelligd kan worden dat een cap.bron non-bottle-neck 
wordt dan kan dit op twee manieren de doorlooptijd van het 
project verkorten: 
- enerzijds zal de vertraging welke op het project "rust" 

verminderen, 
- anderzijds zal, indien een cap.bron kritiek is, de einddatum 

terugvallen en bepaald worden door de cap.bron die het ene 
laatst klaa~ is. 

M.b.t. het bepalen van de mate waarin een cap.bron bottle-neck 
is zal op de volgende manier tewerk worden gegaan: de winst in 
doorlooptijd (-verkorting) zal bepaald worden v0or het geval 
dat de cap.bron non-bottle-neck gemaakt wordt wanneer deze 
cap.bron kritiek is (of dit zou zijn). 
Een voorbeeld ter verduidelijking: er zijn drie cap.bronnen 
X,Y en Z. Volgens het initie~le plan zouden ze respectievelijk 
8703, 8706 en 8707 klaar zijn. Na scheduling is dit 8710, 8711 
en 8708. Voor wat betreft de mate van vertraging zijn ze 7, 5 
en 1 maand vertraagd. Y is de kritieke cap.bron omdat hij de 
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einddatum bepaalt. Door X non-bottle-neck te maken kunnen twee 
gevallen worden onderkend: 
- aan Y is nog niets gedaan, en door X weg te halen blijft wat 

dat betreft de einddatum op 8711 staan, 
- Y is geen bottle-neck meer zodat nu X de kritieke cap.bron 

is, waardoor een winst in doorlooptijd van 2 (8710 - 8708) 
maanden valt te behalen door ook X non-bottle-neck te maken. 
N.B. in dit voorbeeld is geen rekening gehouden met de 
invloed van de "som der vertragingen" op de einddatum. 

Beide consequenties voor het plan zullen worden berekend. Een 
uitgebreid voorbeeld zal de gevolgen veroorzaakt enerzijds 
door afname van vertraging en door vervroeging van de 
einddatum anderzijds toelichten. 

Er zijn vier capaciteitsbronnen: A,B,C en D. 
Het model dat gebruikt kan worden om de einddatum te bepalen 
is het volgende: meest optimistische einddatum + 20% van de 
"som der vertragingen". 
Dit betekent dat wanneer B de kritieke cap.bron is en als 
einddatum 8802 (februari 1988) heeft en wanneer de som van 
alle vertragingen gelijk is aan 10 maanden dan zal de 
einddatum gelijk zijn aan: 8802 + 0.2 * 10 = 8804. 
Als einddata voor de verschillende capaciteitsbronnen volgens 
plan cq. na scheduling geldt: 

,------·--·-- . 

, cap.bron 

A 
B 
c 
D 

einddatum 
plan na scheduling 

8712 
8708 
8712 
8706 

8712 
8802 
8801 
8709 

vertraging 
(=sched. -plan) 

0 
6 
1 
3 + 

10 

Zoals blijkt zijn er 3 bottle-necks: B,C en D. A kan nooit een 
bottle-neck zijn omdat hij geen vertraging heeft, ook niet 
wanneer hij volgens plan (en scheduling) een einddatum zou 
hebben welke groter is dan 8802. Want door A non-bottle-neck 
te maken (zijn vertraging weg te nemen) verandert er niets 
(hij heeft immmers geen vertraging) en blijft de einddatum 
groter dan 8802. 

Door B niet meer een bottle-neck te laten zijn zal dit voor de 
einddatum de volgende consequenties hebben: 
- de einddatum zal bepaald worden door C en daardoor 

terugvallen naar 8801 
- de vertraging welke op het project rust zal met 6 maanden 

afnemen. 
Hierdoor zal de einddatum van het project gelijk worden aan: 
8801 + 0.2 * 4 = 8801.8, een winst~van 2.2 maanden. 

Hetzelfde kan voor C bepaald worden: 
- de einddatum valt terug, indien B als bottle-neck is 

opgelost, op 8712. 
- de vertraging neemt met 1 maand af. 
De einddatum wordt: 8712 + 0.2 * (4-1) = 8712.6 

een winst van (8801.8 - 8712.6=) 1.2 mnd. 
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Voor D geldt: 
- de einddatum zal nooit kleiner kunnen worden dan 8712, dit 

is de einddatum volgens plan. 
- de vertraging neemt met 3 maanden af. 

De einddatum wordt: 8712 + 0.2 * 0 = 8712, 
een winst van (8712.6 - 8712 =) 0.6 rond. 

De resultaten laten zich op de volgende wijze schematiseren: 

~ap. bron ·--~~~~~~~~~····>1~=!~-~i~::~ t==~··-~i~s~---
' A 0 0 0 

1

1 B 6 1 2.2 
c 1 1 1.2 

I D 3 0 --~:~--
1 ----------------------·-----------····----- -----------------------------~-0--------~ 

Waarbij: 

winst einddat: de winst welke op de einddatum (sec 
indien de battle

hij de kritieke 
genomen) kan worden gerealiseerd 
neck wordt weg gewerkt ën indien 
cap.bron zou zijn. 

winst: de winst in doorlooptijd welke gerealiseerd kan worden 
door (succesievelijk) alle botte-necks weg te werken. N.B. 
klopt ook: 8804 - 8712 = 4. 
De winst is gelijk aan: winst einddat. + 0.2 * vertraging. 

Op basis van bovenstaande tabel valt per project te bepalen 
welke cap.bronnen in welke mate bottle-neck zijn, en hoeveel 
winst er valt te behalen door ze non-bottle-neck te maken. 

N.B. In vergelijking met de bottle-necks zoals ze bij de 
optimistische einndata bepaald werden, is het verschil dat een 
capaciteitsbron niet alleen een bottle-neck is wanneer hij 
kritiek is. Hij kan ook bottle-neck zijn door vertraagd te 
zijn. 

4.4 Test Case 

Omdat tijdens het onderzoek 
netwerkplanningssysteem moesten 
parametrisering, gericht op project 
vinden. Daarom zal dit aan de 
geschieden. 

de projecten nog een 
worden ingebracht heeft 
uit MR, niet plaats kunnen 

hand van een voorbeeld 

Als project is een aan de praktijk ontleend project dat 
de cursus netwerkplanning [15] gebruikt wordt. In bijlage 

voor 
8 is 
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de beschrijving van het netwerkplan opgeslagen. 
De uitkomsten van CAS zullen met die van een netwerkplan
ningssysteem worden vergeleken voor zowel de optimistische als 
de te verwachten einddata. 

4.4.1 Optimistische einddata 

Een vergelijking tussen einddata van CAS en einddata van 
een netwerkplanningssysteem: 

einddata van CAS 

Op basis van het netwerkplan zijn m.b.v. CAS de volgende 
uitkomsten gegenereerd (zie ook bijlage 9). 

einddatum 
Cap.bron plan na sched. 

Civiele Dienst 8810 
' Constructeur 8811 

Inspecteur 8811 

8902 
8909 
8812 

vertraging 

4 
10 

1 

---------- --------·---·····--··· -------------. .. ---- ------· ·-· -· --------- ··-- ----- ---·-----' 

einddata van het netwerkplannningssysteem 

Hiervoor is het netwerkplanningssysteem Artemis gebruikt. Om 
een eerlijke vergelijking tussen de resultaten van CAS en die 
van Artemis zijn verschillende netwerken doorgerekend en met 
elkaar vergeleken. Hiervoor heeft het volgende plaats 
gevonden: iedere keer is uitgegaan van het zelfde netwerk 
waarbij de beschikbare capaciteit voor de cap.bronnen soms wel 
en soms niet toerijkend werd gemaakt. Hierdoor kon op acht 
verschillende manieren het netwerk worden doorgerekend (zie 
onderstaande tabel) . 
In geval 1 is de beschikbare capaciteit voor alle drie de 
capaciteitsbronnen beperkt zodat ze alle drie uitschuiven (zie 
bijlage 10). 
In geval 2 is voldoende capaciteit voor de cap.bron CO 
beschikbaar (beschikbaarheid=lO). Zodat hij niet voor 
uitschuiven van het plan kan zorgen, etc. 

---------·--· --·--·--------------

beschikbaarheid 
per week 

no. CD co IN einddatum 

1 2 2 2 9002 
2 10 2 2 9002 
3 2 10 2 8904 
4 2 2 10 9002 
5 10 10 2 8811 
6 2 10 10 8904 
7 10 2 10 9002 
8 10 10 10 8811 
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Vergelijking 

1
··-·-------·--··-·--·---------··-· -

beschikbaarheid 
per week 

no. CD CO 
~---------- ··- ................... -· 

1 1 2 2 
i 2 10 2 

3 2 
4 2 
5 10 
6 2 
7 10 

i 8 10 

10 
2 

10 
10 

2 
10 

IN 

2 
2 
2 

10 
2 

10 
10 
10 

,----·· ··--·--- ·-··-

CAS 
--.----· . ._,_ ----·-··-··-

8909 
8909 
8902 
8909 
8811 
8902 
8909 
8811 

L_. ________ ··-···-- ....... ·- ·----. . - ----·- .... --·· -....... . 

·--·---------··--····-·····- ··-·-----~ 

einddata I 
. ····---------·--·...._ ____ ---.. I 

Artemis CAS-Artemis ~ 
-···-----------··· ----- ---·--··-·-· ------- ------- , ______ ,._ 

9002 -5 
9002 -5 
8904 -2 : 
9002 -5 ! 

8811 0 
8904 -2 
9002 -5 
8811 0 j' 

. ... --- ·- .. ---·· ----------------·-----~~---- ·----~-----

gemiddelde afwijking: -3.4 maanden 
standaard afwijking: 4.3 maanden 

De gemiddelde afwijking is op een doorloooptijd van ongeveer 
twee en een half jaar (30 maanden) zo'n 10 procent. 
Naar analogie van de theorie omtrent de bottle-necks valt de 
volgende tabel op te stellen: 

G-~~~n·=~~;~;~~~~_::aL~~- CAS 

J CD 2 2 
' co 7 7 

IN 1 1 

winst 
Artemis 

5 
10 

0 

10 15 
' (=8909-8811) (=9002-8811) 
L_ _____________________ ·---·-----·--·--·----·-···---------··---------~ 

Als indicatie voor botle-necks kan CAS gebruikt worden. 

4.4.2 Te verwachten einddata 

Volgens de WlJZe zoals beschreven in hoofdstuk 3.4.4.6 zullen 
m.b.v. CAS einddata worden bepaald. 

1 bepalen van de verschillende einddata van CAS 

Voor scheduling o.b.v. seriele activiteiten: 
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r----- ·-- -- -- - --
l , 

einddaturn 
i Cap.bron plan na sched. vertraging 
~---------------------------------

1 
Civiele Dienst 8810 8902 4 

10 
1 I 

Constructeur 8811 8909 
Inspecteur 8811 8812 

I 
J som der vertragingen: 15 

- --- . -· ------ -- -·· _________ _j '-------- -----------······-

Voor scheduling o.b.v. parallelle activiteiten: 
~-------------------------- ------- ~-i~;dd~t~~ ------------------------------------------------l 

j Cap.bron plan na sched. vertraging 
t-----------------------------·----· ··---- ---------------------------------------------------------1 l Civiele Dienst 8810 9204 42 
i Constructeur 8811 9204 41 
! Inspecteur 8811 9204 41 
I 
' I 
I som der vertragingen: 123 
L ______ -

~ bepalen van einddata m.b.v. een netwerkplannningssysteern 

zie vorige hoofdstuk. 

3 zodanig bepalen ~ model en parameters dat zo goed 
mogelijk geschat wordt 

Het bleek dat om een redelijke schatting (gemiddelde afwijking 
van 1.5 maand op een projectduur van ongeveer 30 maanden) te 
kunnen rnaken voldaan kan worden met de einddata o.b.v. seriele 
activiteiten, hetgeen uit het volgende zal blijken. 
Hierdoor is als model gekozen: 
De einddaturn van het project kan bepaald worden door bij de 
meest optimistische einddaturn (E), x keer de som der 
vertragingen (V) op te tellen. oftewel einddaturn = E + x * V. 

Het blijkt dat voor de waarde x=.4 goede resultaten behaald 
kunnen worden: de afwijking t.o.v. de einddata berekend m.b.v. 
Arternis zijn gering (gemiddeld 0.15 maand). Terwijl daarnaast 
het model ook redelijk stabiel blijkt te zijn 
(standaardafwijking is 0.4 maand). 
In de onderstaande tabel is een vergelijking tussen de 
einddata van Arternis en CAS opgesteld. 
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r-- --- - .. --- .... --- ------------------------. 
i beschikbaarheid 

per week einddata 
i 

Ho. CD CO IN E 
-------·--··- -------·-- .,..~~----~------------···-----· -~ ···-

1 2 2 2 8909 
2 10 2 2 8909 

V 

15 
11 

5 
14 

1 
4 

10 

CAS 

9003.0 
9001.4 
8904.0 
9002.6 
8811.4 
8903.6 
9001.0 
8811.0 

Artemis CAS-Artemis 

9002 
9002 
8904 
9002 
8811 
8904 
9002 
8811 

1.0 
-0.6 

0 
0.6 
0.4 

. 3 2 10 2 8902 
4 2 2 10 8909 
5 10 10 2 8811 
6 2 10 10 8902 -0.4 
7 10 2 10 8909 
8 10 10 10 8811 0 

-~ 0 0 i 
L---------- ----- .. -------···-·--· 

---·· ________________________ _j 

gemiddelde afwijking: 
standaard afwijking: 

0 maand 
0.4 maand 

Naar analogie van de theorie omtrent de bottle-necks valt de 
volgende tabel op te stellen: 

,.---.------------------------ ·---------- -

I winst 
j cap.bron vertraging winst einddat. CAS Artemis 
t--------------------~~--- __ " ___ ....... . -

CD 4 
co 10 
IN 1 

2 3.6 
7 11.0 
1 1.4 

16.0 
(=9003-8911) 

-------------------------------- . ·-- - - --·-

Waarbij 

5 
10 

0 

15 
(=9002-8811) 

winst CAS: winst bij succesievelijke wegwerking van bottle
necks: winst=winst einddatum+.4*vertraging 

winst Artemis: winst bij succesievelijk wegwerking bottle
necks. Bijvoobeeld: winst door CO weg te halen: van 
cap.beschikbaarheid 2-2-2 naar 2-10-2, dit is van situatie 1 
naar 3: 9002 naar 8904 (winst = 11 maanden). 

Hieruit blijkt onder ander dat de capaciteitsbron CO de 
grootste bottle-neck is gevolgd door CD. CAS geeft in dit 
geval, afgezet tegen Artemis, vergelijkbare resultaten. 
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4.5 Opmerkingen t.a.v. verdere ontwikkeling CAS 

Uit de feiten die bij de behandeling van de test-case naar 
voren kwamen kan t.a.v. de bruikbaarheid van CAS het volgende 
gesteld worden: 
- indien de waarde van de parameter (.4) op voorhand bepaald 

kan worden, dan is de stabiliteit van het model bevredigend. 

Voor een volwaardig functioneren van CAS dienen de volgende 
zaken nog onderzocht te worden: 
- of de parameter voor heel MR op ëën bepaalde waarde 

gefixeerd kan worden, en zo niet hoe een relatie tussen de 
waarde van de parameter en het onderliggende netwerk 
gevonden kan worden. 

- het model moet zijn bruikbaarheid in een multi-project 
situatie nog bewijzen. De test-case handelde namelijk over 
een single-project situatie. 

- de gevolgen van aggregatie op hogere levels 
gekwantificeerd in het model worden opgenomen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevo~den in een complexe 
high-tech omgeving waar sprake is van een zware concurrentie, 
waardoor op de ontwikkelorganisaties een grote druk komt te 
liggen. Verder kan men zich voorstellen dat men bij het 
plannen van een ontwikkelproject met veel onzekerheden wordt 
geconfronteerd. Het gaat in dit geval ook nog om meerdere 
projecten, zodat sprake was van multi-projectplanning van 
high-techontwikkelprojecten. 

In deze omgeving is Project Management actief. Zij ondersteunt 
onder andere projectleiders en het System Team, door het 
verstrekken van benodigde informatie m.b.t. de 
ontwikkelprojecten. 

Uitgaande van deze taak zijn drie onderzoeken gepleegd, te 
weten; 
Een onderzoek naar netwerkplanningssystemen, een studie 
betreffende de scenario-analyse en de ontwikkeling van een 
capaciteits analyse systeem. Op basis van deze onderzoeken 
ZlJn conclusies getrokken en kunnen aanbevelingen worden 
gedaan. 

5.1 Conclusies 

De volgende conclusies zijn getrokken: 

Onderzoek netwerkplanningssysteem 

Het netwerkplanningspakket Artemis wordt door de werkgroep 
aanbevolen. Verstandig wordt geacht om met de implementatie 
van de PC-versie te starten waarna in een later stadium 
overgegaan kan worden tot de aanschaf van de mainframe-versie 
van dit pakket. 

Onderzoek scenario-analyse 

Een formeel model voor de scenario-analyse is opgezet. Hierin 
zijn de relaties weergegeven tussen de doelvariabelen 
en de variabelen waardoor deze beïnvloed worden. 
Als doelvariabelen zijn rendement en risico gedefinieêrd. In 
dit kader is aangegeven hoe Risk Management voor de scenario
analyse een rol kan spelen. 
Daarnaast ZlJn de vrijheidsgraden van de verschillende 
onderliggende variabelen bepaald. Dit is met name gebeurd voor 
de doorlooptijd en de benodigde maRcapaciteit van een project: 
men kan nl. in sommige gevallen een project versnellen door er 
meer man aan te laten werken. Een beslissing hieromtrent is 
een scenario beslissing. 
Voor het ondersteunen van de scenario-analyse zijn 
verschillende informatie-behoeften gesignaleerd. Zij hebben 
betrekking op: opbrengsten, kosten en risico's. Het 
computermodel PRICE-S kan een belangrijke rol hierbij 
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vervullen. PRICE-S levert informatie over de vrijheidsgraden 
van software projecten zoals hierboven beschreven. 

Ontwikkeling Capaciteits Analyse Systeem 

Ter ondersteuning van de scenario-analyse is een 
geautomatiseerd informatie systeem ontwikkeld: het Capaciteits 
Analyse Systeem . 
Indien meerdere projecten tegelijkertijd een beroep doen op 
dezelfde capaciteitsbronnen kan dit ertoe leiden dat projecten 
uitlopen. Het ontwikkelde systeem levert informatie over de 
consequenties voor einddata van projecten en over bottle-necks 
die uitloop van projecten veroorzaken. 
Dit systeem levert in eerste instantie indicatieve informatie: 
t.w. de meest optimistische einddata. 
In tweede instantie kan het systeem meer realistische einddata 
genereren. Hiertoe is in dit onderzoek een belangrijke aanzet 
gedaan. 

5.2 Aanbevelingen 

Met betrekking tot de verschillende onderzoeksgebieden zijn de 
volgende aanbevelingen gedaan: 

Onderzoek netwerkplanningssysteem 

Tijdens het onderzoek was weinig 
beeld te vormen omtrent het 
Management. Duidelijkheid omtrent 
kwaliteit van het onderzoek. 

ruimte om een fundamenteel 
functioneren van Project 

dit functioneren vergroot de 

Aanbevolen wordt om alsnog aandacht aan deze problematiek te 
besteden. Het verkrijgen van een duidelijk beeld hieromtrent 
zal de ontwikkeling van Project Management als afdeling helpen 
en zal doelgerichtheid van activiteiten in dit kader 
bevorderen. 

Onderzoek scenario-analyse 

Wanneer ervoor wordt gekozen om in de scenario-analyse kosten 
en opbrengsten expliciet een rol te laten spelen, dan zal het 
nodig zijn informatie hierover te verkrijgen. 
Dit betekent dat van de afdeling Marketing gevraagd wordt 
opbrengsten van projecten, afhankelijk van het introductie
tijdstip, te bepalen. Project Management zal voor de 
verschillende projecten informatie moeten leveren v.w.b. de 
kosten, behoefte aan capaciteit en de vrijheidsgraden van een 
planning (zoals hierboven genoemd). De afdeling Organisatie en 
Efficiency kan hierbij behulpzaam ZlJn. Daarom wordt 
aanbevolen om aan deze afdeling hiervoor ondersteuning te 
vragen. 
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Ontwikkeling Capaciteits Analyse Systeem 

In het algorithme van het Capaciteits Analyse Systeem worden 
een aantal parameters gebruikt. Een onderzoek naar het juist 
hanteren van deze parameters verdient aanbeveling. Dit zou 
kunnen door vergelijking van resultaten van een 
netwerkplanningssysteem met die van het Capaciteits Analyse 
Systeem. 
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Lijst met afkortingen 

BG 
CAS 

CT 
DSB 
E&E 
ID&D 
IH 
IPSC 
ISA 

MR 
MSD 
NPB 
O&E 

PG 
PI 
PM 

SML 

STEM 

PRICE 

Business Group, verzameling van productgroepen 
Capaciteits Analyse Systeem, beslissingsondersteunend 
systeem voor scenario-analyse. 
Computed Tomographie, productgroep BG II 
Diagnosische Systemen Best, productgroep BG I 
Electranies & Engineering, hardware afdeling MR 
Image Detection & Display, productgroep BG I 
Image Handling, productgroep BG I 
International Production and Supply Centre 
Information Systems and Automation, afdeling welke 
zich bezig houdt met informatie voorziening 
Magnetic Resonance, productgroep BG II 
Medical Systems Division, productdivisie NPB 
Nederlandse Philips Bedrijven 
Organisatie en Efficiency, afdeling welke bijdraagt 
aan verbetering van organisatie, bedrijfsvoering en 
kostenbeheer. 
Product Group van MSD 
Philips International 
Project Management, afdeling ter ondersteuning van 
projectbesturing 
Security Market Line, relatie tussen vereist rendement 
en risico 
System Test Engineering and configuration Management, 
afdeling welke zich bezig houdt configuratie van de MR
machines 
Programmed Review of Information for Casting and 
Evaluation, verzamelnaam waaronder programma's ter 
schatting van plannings-variabelen aanwezig zijn. 
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