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Voorwoord 
 
Het stageproject aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), heeft 
plaatsgevonden in de richting Technische Wiskunde, bij de leerstoel Stochastische 
Besliskunde in het expertisegebied Besliskunde en Stochastiek. De begeleiding vanuit 
de TU/e is gebeurd door dr. J.A.C. Resing. Ir. Johan Houbrechts en ir. Jos Jannis 
stonden in voor de begeleiding bij Interelectra. Hierbij wil ik hen allen bedanken voor 
hun uitstekende begeleiding. 
 
Het stageproject bestond uit een extern en een intern gedeelte. Het extern gedeelte is  
gebeurd bij distributienetbeheerder Interelectra en is van start gegaan op 3 augustus 
2004 en half januari 2005 afgerond. In het extern gedeelte is de probleemstelling van 
Interelectra in al zijn complexiteit aangepakt. In het intern gedeelte, op de TU/e, is 
verder onderzoek gebeurd en is getracht de situatie bij Interelectra door middel van 
een algemeen model zo goed mogelijk te benaderen. Het intern gedeelte is gestart in 
februari 2005 en afgerond in juli 2006.  
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Extern gedeelte 
 
1.  Inleiding externe stage 
-------------------------------- 
1.1.  Interelectra 
 
Interelectra, opgericht op 1 juli 1930, is een Belgisch intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, gelegen te Hasselt. Interelectra startte als 
elektriciteitsmaatschappij en groeide door de jaren heen uit tot distributienetbeheerder 
van verschillende netwerken. In opdracht en voor rekening van de aangesloten 
gemeenten beheert en onderhoudt het bedrijf de netwerken voor de verdeling van 
elektriciteit, aardgas en kabeltoepassingen. In de toekomst zal mogelijk het netwerk 
voor de waterverdeling hieraan toegevoegd worden. Men staat ook in voor de 
aansluitingen op deze nutsvoorzieningen. Verder onderhoudt, beheert en verbetert 
men ook het rioolnet van verschillende gemeenten. Het werkgebied van Interelectra is 
heel de provincie Limburg en een deel van de provincies Vlaams-Brabant en 
Antwerpen. 
 

 
 
                                        Foto 1.1.: Gebouw Interelectra 
 
Voor de eenmaking van Europa, hadden de Vlaamse en Belgische overheid een 
monopoliepositie met betrekking tot de energieverdeling. Nu is deze monopoliepositie 
opgeheven en is vanaf 2003 een vrije energiemarkt van kracht. In deze vrije markt 
ziet het takenpakket van Interelectra er als volgt uit: 
 

- de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet, het 
maken van nieuwe aansluitingen en het aanpassen ervan; 

- koppelingen met andere netten exploiteren, onderhouden en eventueel 
ontwikkelen; 

- het verlenen van toegang tot het distributienet aan de leveranciers; 
- het verhelpen van storingen, 24 uur op 24; 
- het aflezen van verbruiksmeters en het databeheer; 
- het uitvoeren van openbare dienstverplichtingen, onder andere maatregelen 

van sociale aard en programma’s ter bevordering van het rationaal 
energiegebruik. 
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1.2.  Sectie Kwaliteits- en Bedrijfsorganisatie  
 
De locatie binnen Interelectra waar het stageproject heeft plaatsgevonden, is de 
afdeling Kwaliteits- en Bedrijfsorganisatie. 
 

- Kwaliteitsorganisatie houdt het opzetten en onderhouden van het ISO-systeem 
in. Dit betekent dat de door het ISO (International Standardization 
Organization) voorgeschreven procedures in de praktijk opgevolgd moeten 
worden. Omdat er steeds regels bijkomen en aangepast worden, vraagt dit om 
een constante bijsturing. 

 
- Bedrijfsorganisatie heeft als doel de organisatie en de dienstverlening van het 

bedrijf te verbeteren en zodoende up-to-date te blijven met betrekking tot  
recente ontwikkelingen. Dit gebeurt onder andere door het verbeteren van de 
marktafstemming en de aansturing van het personeel.   

 
In het kader van bedrijfsorganisatie zal in het stageproject onderzoek gedaan worden 
naar het aantal fieldmedewerkers nodig om storingen laagspanning op te lossen. 
 
1.3.  Opbouw extern gedeelte van het verslag 
 
Na de inleiding van hoofdstuk 1 volgen in hoofdstuk 2 de probleemstelling en de 
probleemaanpak. Vervolgens werpt hoofdstuk 3 een licht op de situatie op het 
werkterrein. Hier worden onder andere de verschillende soorten opdrachten en 
storingen bekeken en wordt er uitgelegd hoe deze gepland worden. In hoofdstuk 4 
gaat een analyse van de data plaatsvinden: de aankomst- en bedieningsprocessen 
worden behandeld en er wordt kort wat over datavervuiling gezegd. In hoofdstuk 5 
volgt een korte bespreking van de verschillende modellen. Deze modellen gaan in de 
daaropvolgende hoofdstukken (hoofdstukken 6 tot en met 10) uitgebreid behandeld 
worden: gedetailleerde modelbeschrijvingen, modelsimulaties en  resultaten van deze 
simulaties komen in deze hoofdstukken aan de orde. Tenslotte vindt men in hoofdstuk 
11 de algemene conclusies en in hoofdstuk 12 de bedenkingen en beperkingen met 
betrekking tot het extern gedeelte.    
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2.  Probleemstelling en -aanpak 
-------------------------------------- 
2.1.  Probleemstelling 
 
1. In de sectie Onderhoud en Exploitatie Laagspanning / Middenspanning  

(O&E LS/MS) zijn er ongeveer 70 fieldmedewerkers (medewerkers op het 
werkterrein) actief. De opdrachten van deze mensen zijn het controleren van 
cabines, het aanleggen en onderhouden van schakelingen, het aan- en afsluiten 
van elektriciteit, het meten van spanningen op het net en het oplossen van 
storingen laag- en middenspanning.  
Omdat de tijdsduur voor het oplossen van storingen onvoorspelbaar is, wat niet 
geldt voor de overige opdrachten, kan men een opsplitsing maken op basis van de 
verschillende opdrachten. Men wil storingen laagspanning apart beschouwen. Het 
oplossen van storingen laagspanning komt overeen met ongeveer 15 procent van 
het werk. Is deze opsplitsing een goed idee? 
Om een optimaal aantal fieldmedewerkers te bepalen, moet er natuurlijk rekening 
gehouden worden met bepaalde prestatiemaatstaven, zoals de gemiddelde en de 
maximale wachttijd van een opdracht en de leegloop bij de fieldmedewerkers.   
Er zijn reguliere uren en wachturen. Reguliere dienst is er op gewone werkdagen 
tussen 8 en 17 uur. Als men wachtdienst heeft, moet men altijd stand-by zijn.    
Gevraagd is hoeveel fieldmedewerkers er tijdens de reguliere uren respectievelijk  
wachturen nodig zijn, louter voor  storingen laagspanning.   

 
2. Een verdere opsplitsing in dringende en niet-dringende storingen is mogelijk.  

Niet-dringende storingen worden namelijk ingepland door een klantafspraak, 
terwijl dringende storingen zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Wat zijn de 
gevolgen van een strikte opsplitsing van deze twee soorten met betrekking tot het 
aantal fieldmedewerkers nodig voor storingen laagspanning tijdens de reguliere 
uren en de wachturen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opsplitsing?    

 
3. Op dit moment wordt er in acht regio’s gewerkt. Fieldmedewerkers hebben bijna 

altijd een vaste regio waarin ze actief zijn. Als men het werkterrein in minder, dus 
grotere, regio’s zou indelen, dan gaan de reistijden toenemen. Een voordeel is 
echter dat er meer flexibiliteit gecreëerd kan worden. Wat zijn de gevolgen van 
het terugschroeven van het aantal regio’s, inzake het aantal fieldmedewerkers 
nodig voor storingen laagspanning, tijdens de regulieren uren en de wachturen? 
Kan de werkwijze met grotere regio’s voordeel opleveren?    

 
2.2.  Probleemaanpak 
 
Het is de bedoeling om met behulp van de gegevens uit de SAP-software het 
aankomst- en  bedieningsproces van storingen laagspanning te onderzoeken en in 
kaart te brengen. SAP is een van de grootste softwareleveranciers van Europa en staat 
voor "Systemen, Applicaties en Producten in de Informatica". Nadien kan men voor 
de verschillende situaties, hierboven beschreven, wachtrijmodellen opstellen. Voor de 
verschillende modellen kan men vervolgens, rekening houdend met bepaalde criteria 
van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en 
eigen criteria van Interelectra met betrekking tot de prestatiemaatstaven, een optimaal 
aantal fieldmedewerkers gaan bepalen voor de reguliere dienst en de wachtdienst.  
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Aan de hand van de verkregen resultaten, kunnen de verschillende situaties 
geanalyseerd en vergeleken worden en kunnen de vragen uit de probleemstelling 
beantwoord worden.  

 
Met behulp van simulatie kunnen programma’s voor de wachtrijmodellen geschreven 
worden, in eerste instantie in Delphi 6 en naderhand eventueel in SAP. In deze 
programma’s kan data uit SAP ingelezen worden. Op die manier kunnen de 
verschillende mogelijke situaties / strategieën onderzocht, vergeleken en geëvalueerd 
worden. 
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3.  Situatiebeschrijving van het werkveld 
-------------------------------------------------- 
3.1.  Algemeen 
 
De opdrachten van de fieldmedewerkers kan men opsplitsen in vier grote groepen. 

- Standaardwerk: dit zijn opdrachten zoals de aan- en afsluiting van 
kabeltelevisie of elektriciteit bij een klant. Deze opdrachten kunnen (bijna) 
altijd ingepland worden, meestal door middel van een afspraak met de klant. 
Voor deze standaardopdrachten zijn er richttijden, die aangeven hoelang het 
vervullen van zo een opdracht duurt. De effectieve tijd nodig voor de opdracht 
zal slechts zelden veel afwijken van de richttijd.     

- Storingen: een van de diensten van Interelectra aan de klanten is het verhelpen 
van storingen. Mogelijke storingen zijn: storingen kabeltelevisie en 
spanningsstoringen. Voor een meer uitgebreide beschrijving van storingen,  

      zie 3.2. 
- Opvulwerk: werk dat dient om de tijd op te vullen, maar desalniettemin ook 

gedaan moet worden. Als een fieldmedewerker, tijdens zijn reguliere 
werktijden (dus niet van toepassing bij wachtdienst) tijd over heeft, dan kan 
hij ten allen tijde opvulwerk vervullen. Voorbeelden van opvulwerk zijn 
administratieve taken en controle van distributiecabines. (Elk jaar moeten alle 
cabines gecontroleerd worden.) 

- Opdrachten externe relaties: dit zijn opdrachten die geen vaste afspraak 
hebben, ze moeten wel binnen een bepaalde periode gebeuren (bijvoorbeeld 
voor het eind van de maand). Voorbeelden zijn het vervangen van meters, de 
nummering van kabeltelevisie en het achterhalen en aanmanen van 
wanbetalers. 

 
De planning van standaardwerk (in combinatie met opvulwerk) is vrij eenvoudig door 
het gebruik van de richttijden. Deze planning gebeurt in Lotus Notes en is rechttoe 
rechtaan. De planning van storingen (eventueel in combinatie met opvulwerk) is heel 
wat ingewikkelder en gebeurt in SAP.   
In SAP is enkele jaren geleden het Workforce Management Project opgestart met als 
doel het inzetten van fieldmedewerkers te optimaliseren door met  hardware en 
software de fieldmedewerkers online te sturen. 
Vanaf 2000 heeft men een SAP-database aangelegd. Op die manier kunnen onder 
andere de resultaten van de fieldmedewerkers gevolgd en geanalyseerd worden.   
 
3.2.  Storingen 
 
Mogelijke storingen zijn: storingen kabeltelevisie en spanningsstoringen. Men 
onderscheidt drie mogelijke spanningsniveaus: hoog-, midden- en laagspanning. 

- Hoogspanningsdistributie voedt grote fabrieken en spoorwegtracties. 
Interelectra brengt haar energie op dit niveau. Men heeft hier te maken met 
spanningen van 50 kV (kilovolt), 70 kV en 110 kV.  (Er is nog een hoger 
hoogspanningsniveau dat gaat tot 380 kV, maar dit niveau is niet van 
toepassing voor Interelectra.) Hoogspanningdistributie gebeurt door middel 
van grote hoogspanningsluchtlijnen. 
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                                      Foto 3.1.: hoogspanningslijnen 
 
- Middenspanningsdistributie voedt fabrieken, distributiecabines,     

administratieve gebouwen, cabines voor autostradeverlichting en zelfs 
appartementsblokken. Men heeft hier te maken met spanningen van 6,    
10, 13, 26 en 36 kV. Zware industrietoestellen, zoals bijvoorbeeld 
hoogspanningsmotoren, werken onder 6, 10 of 15 kV. De 
distributie van middenspanning gebeurt in het geval van Interelectra            
grotendeels ondergronds. 

- Laagspanningsdistributie brengt haar energie op het niveau van woningen,    
kleine werkplaatsen, handelszaken, openbare verlichting… Men spreekt  
hier meestal over 400/ 230 V of 230/130 V, geschikt voor elektromotoren  
en andere elektrische toestellen. De distributie gebeurt meestal in  
ondergrondse kabel. Landelijke gebieden worden echter nog overwegend  
met luchtlijnen gevoed.   

 
Spanningen kunnen getransformeerd worden. Dit gebeurt in distributiecabines. Een 
metaalcabine in een landelijke omgeving transformeert middenspanning in 
laagspanning. Via een verdeelbord wordt de laagspanning over verschillende lijnen 
verdeeld.  
 
Storingen kan men onderscheiden op het vlak van prioriteit: een storing kan uiterst 
dringend zijn, dringend en niet-dringend: 

- Bij uiterst dringende storingen zoals storingen hoog- en middenspanning of 
bijvoorbeeld uitval van laagspanning bij een bank, is onmiddellijke actie 
vereist. 

- Bij dringende storingen, zoals uitval van laagspanning bij een gezin, wil men 
snel ter plaatse zijn. De Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt (VREG) legt op dat men gemiddeld binnen de twee uur aanwezig 
moet zijn op de betreffende plaats en dat gemiddeld binnen de drie uur de 
uitval verholpen moet zijn. Uitval betekent dat er geen spanning meer 
aanwezig is. (Let op: als de uitval verholpen is, betekent dit niet noodzakelijk 
dat het werk afgerond is.)   
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- Voor niet-dringende storingen, zoals geluid in de meterkast, wordt er met de 
klant een afspraak gemaakt. Er wordt een begin- en een eindtijdstip opgegeven 
waarbinnen een fieldmedewerker langs zal komen. Meestal wordt voor dit 
interval een halve of een hele dag opgegeven, maar deze planning gebeurt ook 
regelmatig specifieker.     

Bij kabeltelevisie zijn er natuurlijk nauwelijks of geen dringende en uiterst dringende 
storingen. Storingen hoogspanning en middenspanning zijn altijd uiterst dringend. 
 
3.3.  Situatiebeschrijving storingen 
 
De planning van storingen is, zoals reeds eerder vermeld, veel ingewikkelder dan het 
plannen van standaardopdrachten. De oplostijd van de storingen is immers veel 
grilliger en onmogelijk op voorhand in te schatten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
er bij een storing ondergrondse werken uitgevoerd moeten worden, waardoor het 
oplossen van het probleem lange tijd in beslag kan nemen.   
 
Meldingen van storingen komen binnen in een call center, waar de gegevens van de  
melding worden vastgelegd. Er wordt een meldingsnummer en een ordernummer 
aangemaakt. Hier worden gegevens, zoals de datum en het uur van de melding, samen 
met de plaats van de storing, bijgehouden. De meldingen worden daarna 
doorgekoppeld naar de coördinatiecel (backoffice). Hier wordt bepaald of de 
meldingen dringend zijn of niet. De dringende storingen wil men zo snel mogelijk 
opgelost hebben. Bij niet-dringende storingen wordt een afspraak gemaakt met de 
klant. In de meeste gevallen gaat men een bepaalde voor- of namiddag afspreken met 
de klant, maar de afspraken kunnen ook specifieker gebeuren. In de coördinatiecel 
worden de meldingen onderzocht (dringend of niet) en aan een of meerdere 
fieldmedewerkers toegekend. In de praktijk is voor een opdracht meestal een enkele 
fieldmedewerker voldoende om het probleem op te lossen, maar het kan ook 
voorkomen dat er meerdere fieldmedewerkers samen moeten werken, of dat een 
opdracht onderbroken wordt, waarna een andere fieldmedewerker de opdracht 
afwerkt. 
 
In de coördinatiecel gaat een job toegewezen worden aan een welbepaalde 
fieldmedewerker. De communicatie tussen de coördinatiecel (SAP) en de 
fieldmedewerker gebeurt via de Intermec. Elke fieldmedewerker is in het bezit van zo 
een instrument, dat zorgt voor een draadloze communicatie. De coördinatiecel stuurt 
vanuit SAP de opdrachten met betreffende gegevens naar de Intermecs en omgekeerd 
worden de gegevens, die de fieldmedewerker ingeeft, teruggekoppeld naar SAP. Dit 
zijn gegevens over de aard van de storing, de aanvang en de eindtijd van het werk, de 
gebruikte materialen, de werktijden, uitval of geen uitval, … 
 
De keuze voor een bepaalde fieldmedewerker voor een bepaalde job zou natuurlijk 
liefst zo efficiënt mogelijk moeten gebeuren. Hiervoor zijn  er selectiecriteria. De vier 
voornaamste criteria zijn: 
 

1. BESCHIKBAARHEID  van een fieldmedewerker 
Een opdracht kan natuurlijk alleen aan een fieldmedewerker toegekend 
worden, als deze dienst heeft en hij nog voldoende tijd heeft om deze opdracht 
af te werken. 



 15 

2. SKILLS van een fieldmedewerker  
De fieldmedewerkers voor storingen laagspanning hebben allemaal dezelfde              
basiskennis, maar er zijn er ook die extra capaciteiten hebben. Deze 
capaciteiten kunnen gaan van bepaalde kennis over meer complexe storingen 
tot het beschikbaar hebben van instrumenten die in andere wagens niet 
beschikbaar zijn. Daarom is het bij het toekennen van een job aan een 
fieldmedewerker natuurlijk belangrijk dat deze de juiste vaardigheden (skills) 
heeft, zodat de job correct afgehandeld kan worden. 

 
3. AFSTAND 

De fieldmedewerkers verplaatsen zich van de ene naar de andere job. Het is  
belangrijk dat ze niet te veel tijd en geld (benzine) verspillen door te grote 
verplaatsingen. In de praktijk heeft men het werkterrein ingedeeld in acht 
regio’s. In elke regio bevindt zich een voorraadpunt waar de fieldmedewerker 
het nodige materiaal kan ophalen. De voorraadpunten worden op hun beurt 
dan weer bevoorraad door een vrachtauto, die tekorten aanvult. Die tekorten 
worden berekend aan de hand van de terugkoppeling van de fieldmedewerkers 
via de Intermec. Een fieldmedewerker is meestal actief in de regio waar hij 
woont. De voordelen zijn kleine verplaatsingen en een goede kennis van de 
regio. In de praktijk hebben alle fieldmedewerkers een aantal 
voorkeurgemeenten en een aantal ‘mogelijke’ gemeenten. De 
voorkeurgemeenten liggen meestal in de directe woonomgeving en de 
‘mogelijke’ gemeenten iets verder weg. Een fieldmedewerker krijgt 
grotendeels opdrachten toegekend uit zijn voorkeurgemeenten.  
Op de Intermec staan meestal enkele opdrachten ingepland. Deze jobs moeten 
niet noodzakelijk in volgorde afgewerkt worden, zodat de fieldmedewerker 
vaak zelf een optimale route kan uitstippelen. De verantwoordelijkheid ligt 
dus gedeeltelijk bij de fieldmedewerker zelf. 

 
4. WERKSTATUS  van een fieldmedewerker 

Een fieldmedewerker kan reguliere dienst (8u-17u op gewone werkdagen) 
en/of wachtdienst hebben. Wachtdienst betekent dat een fieldmedewerker 
altijd stand-by moet zijn voor een eventuele oproep. Natuurlijk zullen de 
mensen die van wacht zijn, niet opgeroepen worden indien er 
fieldmedewerkers met reguliere dienst de opdracht kunnen uitvoeren. 

 

                                                        
                              
                                     Foto 3.2.: fieldmedewerker in actie 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer criteria waarop men zich baseert, zeker in speciale 
situaties. Het doel moet zijn naar een optimale dynamische werkverdeling te streven.   
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4.  Data-analyse 
-------------------- 

4.1.  Data, datavervuiling en opsplitsing dringende en niet-dringende storingen 
laagspanning 
 
De onderzochte data zijn alle storingen laagspanning van 1 september 2003 tot  
31 augustus 2004. Voor deze storingen zijn al de noodzakelijke gegevens uit SAP 
gehaald. Regelmatig kwam datavervuiling voor, meestal door een gebrekkige of 
foutieve terugmelding van gegevens door de fieldmedewerkers. Om inzicht te krijgen 
in de foutieve en onbetrouwbare terugmeldingen, is er een analyse gebeurd van de 
storingen laagspanning met uitval van de maand juli 2004. Deze analyse vindt men in 
bijlage A. 
De, voor het onderzoek, belangrijkste data, namelijk de data over het aankomst- en 
bedieningsproces van storingen laagspanning (SL), waren bijna geheel betrouwbaar. 
Het aankomstproces van de storingen laagspanning werd door de data zelfs volledig 
betrouwbaar weergegeven.   
In het aankomstproces van storingen laagspanning kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen dringende en niet-dringende jobs. In de meeste gevallen is dit 
onderscheid wel duidelijk, maar niet altijd. Een manier waarop de onderzochte data in 
dringende en niet-dringende storingen laagspanning opgedeeld kunnen worden, kan 
men vinden in bijlage B. 
 
4.2.  Aankomstproces storingen laagspanning  
 
4.2.1.  Dringende storingen laagspanning 
De aankomst van een dringende storing laagspanning is op het moment van de 
melding. De meldingsdatum en het uur van de melding zijn bekend. Op die manier 
liggen de tussenaankomsttijden ook eenduidig vast. De tussenaankomsttijd tussen 
twee opdrachten is de tijd die verstrijkt tussen twee opeenvolgende meldingen.  
Het is de bedoeling een verdeling te fitten op de tussenaankomsttijden van deze 
dringende storingen laagspanning. Dit gaat gebeuren op basis van het gemiddelde en 
de standaarddeviatie van de onderzochte data. 
 

Als men voor een stochast X de waarnemingen Nxxxx ,...,,, 321  (als 

tussenaankomsttijden) waargenomen heeft, dan krijgt men 
                                                                                                               

  -     voor het steekproefgemiddelde:                      å
=

=
N

i

i
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x
x

1

                        (1)                      

 

  -     voor de steekproefstandaarddeviatie:           å
= -

-
=

N

i

i
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N
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1
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1

)(
                (2)                                                                   

                                                                                    

Het steekproefgemiddelde en de steekproefstandaarddeviatie zijn schattingen voor het 

echte gemiddelde ][XE  en de echte standaarddeviatie Xs . Men kan dus aannemen 

dat xXE »][   en XX S»s . 
 

Opmerking: in de berekeningen en analyses zullen het gemiddelde en de 
standaarddeviatie steeds gelijkgesteld worden aan de waardes gevonden in de 
steekproef. 
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Men kan vervolgens de variatiecoëfficiënt Xc  berekenen, dit is de verhouding tussen 

de standaarddeviatie en het gemiddelde:  

            -     variatiecoëfficiënt:                      
][XE

c X
X

s
=                                       (3)                             

 

Neem nu even aan dat alle storingen laagspanning dringend zijn. Het meldingstijdstip 
is dan voor elke storing het moment van aankomst. Als men de onderzochte data als 
een steekproef bekijkt, verkrijgt men voor de tussenaankomsttijden een 
steekproefgemiddelde van ongeveer een uur (60,8 minuten) en een 
steekproefstandaarddeviatie van 126,2 minuten. Dit zijn schattingen voor het echte 
gemiddelde en de echte standaarddeviatie.  
 
De variatiecoëfficiënt is dan gelijk aan 2,08. Een variatiecoëfficiënt groter dan 1 biedt 
de mogelijkheid om een hyperexponentiële verdeling te fitten.  
Een random variabele X  is hyperexponentieel verdeeld als X  met kans 

ip ),...,1( ki =  een exponentieel verdeelde random variabele is met gemiddelde
im

1
. 

De notatie voor de hyperexponentiële verdeling is  
                  

              ),...,;,...,( 11 kkk ppH mm  of kortweg kH                                                       (4) 
 

In figuur 4.1. is het fasediagram voor de hyperexponentiële verdeling weergegeven. 
                                     

                                                           µ 1 

                         
                                            p1                
                                           
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                            pk                     

 

 
 
                                                            µk 

 

                                                                              Figuur 4.1.   
 

Het gemiddelde van een hyperexponentieel verdeelde stochast X  is gelijk aan 
 

                                            å
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                                                                  (5)                                               

   

en de kansdichtheid wordt weergegeven door de functie 
 

                                     .0,..)( .

1

³= -

=
å teptf t

k

i
ii

imm                                           (6)         

  

Meer uitleg over het fitten van een hyperexponentiële verdeling op data en een 
voorbeeld hiervan worden in hoofdstuk 6 gegeven.  
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Het analyseren van alle data als een geheel is natuurlijk geen grondige analyse. Als 
men weet dat het aantal aankomsten, en dus ook de tussenaankomsttijden, afhankelijk 
is van het tijdstip, de dag en de maand (week) waarop de storingen laagspanning 
binnenkomen, is het duidelijk dat gedetailleerder onderzoek noodzakelijk is. Daarom 
is er eerst een jaaranalyse (maand per maand, daarna week per week), daarna een 
weekanalyse (‘Hoe zijn de storingen laagspanning over de week verdeeld?’) en 
tenslotte een daganalyse (‘Hoe zijn de laagspanningstoringen over de dag verdeeld?’) 
gebeurd.     
 
In figuur 4.2. vindt men het aantal storingen laagspanning per maand. De 
maandelijkse weergave van de data ´september 2003 - augustus 2004´ geeft aan dat  
het aantal meldingen storingen laagspanning seizoensafhankelijk is. Vanuit 
Interelectra heeft men bevestigd dat de seizoensafhankelijkheid elk jaar aanwezig is 
en dat de onderzochte data deze seizoensafhankelijkheid vrij goed weergeven.                   

                                                        Figuur 4.2.          
 
Figuur 4.3. toont het aantal storingen laagspanning per week. In vergelijking met 
figuur 4.2. is dit natuurlijk een  gedetailleerdere weergave. Ook hier is het 
seizoenseffect zichtbaar. Weekdata zijn makkelijk te onderzoeken, omdat weken altijd 
een constant aantal dagen hebben, terwijl dit niet geldt voor maanden. Een wekelijkse 
weergave is daarom een meer aangewezen manier voor een verdere analyse.  

                                                    Figuur 4.3. 
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Als men de data per week bestudeert, dan is het duidelijk dat het aantal gemelde 
storingen afhankelijk is van het feit weekend- of weekdag. Figuur 4.4. toont op welke 
manier de storingen laagspanning op weekbasis binnenkomen in het call center en 
geeft de verdeling weer voor een normale week (= een week zonder feestdagen die op 
een werkdag vallen). De middelste lijn geeft de gemiddelde dagpercentages weer. 
Ook de boven- en ondergrenzen van de 95 %-betrouwbaarheidsintervallen  
(voor het gemiddelde) worden in figuur 4.4. weergegeven. Uit de grafiek blijkt dat 
maandag gemiddeld meer storingen laagspanning gemeld worden dan op de andere 
weekdagen, en vrijdag minder. In de weekends is het aantal meldingen logischerwijs 
gemiddeld minder. Opvallend is dat de betrouwbaarheidsintervallen (BI’s) vrij klein 
zijn, wat duidt op een vrij stabiele weekverdeling.  
In het geval dat een feestdag op een werkdag valt, wordt er van een feestweek 
gesproken. In dit geval zal de verdeling wijzigen, omdat er op een feestdag beduidend 
minder storingen gemeld worden. Hoe de verdeling van het aantal storingen 
laagspanning in een feestweek is, kan men vinden in bijlage C.      
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                                                       Figuur 4.4. 
 
Natuurlijk gaat het aantal meldingen van laagspanningsstoringen ook verschillen 
naargelang het tijdstip. ´s Nachts tussen 4 en 5 uur zullen er minder storingen gemeld 
worden dan tussen 14 en 15 uur. Daarom is er een daganalyse gebeurd: voor elk uur 
van de dag is er gekeken welk percentage van de storingen laagspanning er dan 
binnenkomt. Omdat er binnen een uur over het algemeen weinig aankomsten zijn, is 
deze analyse gebeurd door telkens meerdere dagen samen te beschouwen. De 
verdeling van storingen laagspanning over de dag staat in figuur 4.5. weergegeven. 
De middelste lijn geeft wederom de gemiddelde uurpercentages weer. De boven- en 
ondergrenzen van de 95%-betrouwbaarheidsintervallen staan eveneens in de figuur 
weergegeven.  
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                                                    Figuur 4.5. 
 
Het is duidelijk dat het aantal meldingen storingen laagspanning zowel uur-, dag-, als 
weekafhankelijk is als men de data van een jaar bestudeert. Als men dus het aantal 
aankomsten van storingen laagspanning binnen een bepaald uur zou willen 
voorspellen, dan weet men best het uur, de dag en de week. Aan de hand van deze 
drie gegevens zou dan een voorspelling kunnen gemaakt worden.  
 
Als men een goede fitting van het aankomstproces wil maken, dan kan deze fitting 
best uur per uur verlopen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, komt in hoofdstuk 6 
uitgebreid aan bod. 
 
Hierboven is de data-analyse gebeurd voor alle storingen laagspanning, waarbij al 
deze storingen als dringend beschouwd worden. In realiteit zijn natuurlijk niet al deze 
storingen dringend. De analyse van alleen de dringende storingen laagspanning is 
analoog aan de bovenstaande analyse en wordt beschreven in bijlage D. 
  
4.2.2.  Niet-dringende storingen laagspanning 
Niet-dringende storingen laagspanning worden ingepland door afspraken. Dit gebeurt 
door middel van een begin- en eindtijdstip, waartussen een fieldmedewerker ter 
plaatse moet geweest zijn. De jaaranalyses (maand per maand en week per week) voor 
niet-dringende opdrachten gebeuren analoog zoals voor dringende storingen 
laagspanning. Deze analyses vindt men in bijlage D.  
Zoals eerder gemeld is het begintijdstip van de afspraak het moment dat een  
niet-dringende job in het wachtrijmodel aankomt. Het begintijdstip van niet-dringende 
jobs kan vlak na het meldingstijdstip zijn of zelfs enkele dagen later. Voor de 
weekanalyse en daganalyse van niet-dringende storingen laagspanning (zie bijlage D) 
moeten daarom als aankomstdag en aankomsttijdstip de dag en het tijdstip van het 
begin van de afspraak beschouwd worden. Deze zijn niet noodzakelijk gelijk aan de 
dag en het tijdstip van de melding.    
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Als men het aankomstproces van deze niet-dringende jobs nauwkeuriger gaat 
bekijken, dan ziet men dat dit aankomstproces opgesplitst kan worden in twee 
processen. Het eerste deel van het proces zijn de jobs waarvan het begintijdstip van de 
planning op een van de volgende zes tijdstippen ligt: 8u, 9u, 10u, 12u45 (na de 
middagpauze), 14u of 15u. Op deze tijdstippen komen bijgevolg een groot aantal 
opdrachten in blok aan, vooral om 8u en 12u45 (zie bijlage D). Het tweede deel van 
het proces zijn de niet-dringende jobs waarvan het begintijdstip vlak na het 
meldingstijdstip ligt.    
Een uitgebreide beschrijving van hoe de planning van niet-dringende opdrachten in de 
praktijk gebeurt, vindt men in bijlage E. 
 
Het eindtijdstip van een niet-dringende storing is natuurlijk ook belangrijk, want vóór 
dit moment moet een fieldmedewerker ter plaatse geweest zijn. Het eindtijdstip wordt 
vastgelegd door de afspraak met de klant. Het eindtijdstip van een afspraak is voor de 
onderzochte data in meer dan 95% van de gevallen 10u, 12u15, 15u, 16u of 17u. In 
meer dan 82% van de gevallen liggen het begin- en eindtijdstip op dezelfde dag. In 
het andere geval zijn er een of meerdere werkdagen verschil. Meer details hierover 
kan men in bijlage E vinden.  
Als er een of meer werkdagen tussen het begin- en eindtijdstip liggen, dan is in de 
praktijk het eindtijdstip steeds op 17 uur  vastgelegd. Als het begin- en eindtijdstip 
echter op dezelfde dag vastgelegd zijn, dan is het eindtijdstip zeer sterk afhankelijk 
van het begintijdstip. Bijlage E toont op welke manier deze afhankelijkheid uit de 
onderzochte data blijkt.    
 
Omdat er verschillende modellen opgesteld zullen worden, gaan er verschillende 
aankomstprocessen zijn. De verschillende aankomstprocessen zijn: 
 

1. het aankomstproces van alle storingen laagspanning waarbij deze allemaal als 
dringend beschouwd worden;  

2. het aankomstproces van de niet-dringende storingen laagspanning; 
3. het aankomstproces van de dringende storingen laagspanning; 
4. het aankomstproces van alle storingen laagspanning (de samenvoeging van de 

aankomstprocessen 2 en 3, let op: nu worden niet alle storingen als dringend 
beschouwd zoals bij aankomstproces 1); 

5. het aankomstproces van de storingen laagspanning per regio. 
 
Op deze aankomstprocessen en de simulatie ervan zal in de volgende hoofdstukken, 
bij de beschrijving van de verschillende modellen, uitgebreid teruggekomen worden. 
  
4.3.  Bedieningsproces storingen laagspanning 
 
Onder de bedieningstijd verstaat men de tijd die men nodig heeft om de opdracht te 
voltooien. Als men spreekt over de TOTALE bedieningstijd, dan is dit de 
bedieningstijd vermeerderd met de reistijd. De data met betrekking tot het 
bedieningsproces zijn veel minder betrouwbaar dan die van het aankomstproces. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de bedieningstijden van de opdrachten te 
bepalen door het verschil tussen de werkstart en de werkstop te berekenen. De 
werkstart en -stop moeten immers door de fieldmedewerkers ingegeven worden op 
hun Intermec. Helaas is deze data totaal onbetrouwbaar door verschillende redenen: 
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- er gebeuren enorm veel foutieve ingaven; 
- er wordt geen rekening gehouden met onderbrekingen die tijdens de 

opdrachten kunnen optreden; 
- als er met meer dan 1 persoon aan een opdracht gewerkt wordt, is dit niet 

zichtbaar. 
 
De onbetrouwbaarheid van deze data leidt ertoe dat er andere data gebruikt moeten 
worden voor het bedieningsproces: de teruggemelde werkuren. Deze data zijn veel 
betrouwbaarder, hoewel er ook hier onbetrouwbare ingaven voorkomen, maar slechts 
in beperkte mate. Onbetrouwbare terugmeldingen zijn niet beschouwd bij het 
onderzoek.   
 
De gemiddelde bedieningstijd voor storingen laagspanning is 131 minuten ]).[( YE=  

Als standaard reistijd voor acht regio’s mag men 15 minuten beschouwen.  Voor het 
werken in acht regio’s krijgt men dus een gemiddelde totale bedieningstijd van 146 
minuten. In paragraaf 4.2. is reeds vermeld dat de gemiddelde tussenaankomsttijd 
voor alle jobs ongeveer 60 minuten is. Als er geen voorwaarden opgelegd worden aan 
de bediening van de storingen laagspanning, dan zou het inzetten van  
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fieldmedewerkers voldoende zijn om al het werk te behandelen. Dit is onrealistisch, 
want in de praktijk zijn er verschillende voorwaarden waaraan men dient te voldoen:  
- men wil bij dringende storingen liefst dat er zo snel mogelijk een fieldmedewerker   
  ter plaatse is; 
- het aantal dringende jobs waar na vijf uur nog geen fieldmedewerker naar   
  vertrokken is, moet beperkt blijven; 
- niet-dringende jobs wil men zo veel mogelijk tijdens de reguliere uren inplannen; 
- fieldmedewerkers werken meestal in een bepaalde regio.    

De standaarddeviatie van de bedieningstijden is 186,5 minuut )( Ys=  zodat de 

variatiecoëfficiënt   
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                                                     (7)                 

 

is. De variatiecoëfficiënt is opnieuw groter dan 1. Het fitten van een 
hyperexponentiële verdeling is dus een mogelijkheid. Hoe deze fitting gebeurt, wordt 
in hoofdstuk 6 beschreven.  
 
Deze bedieningstijden zijn van toepassing voor acht regio’s. Minder regio’s betekent 
grotere reistijden en dus grotere totale bedieningstijden. De bedieningstijden zijn 
onafhankelijk van het tijdstip waarop de bediening gebeurt en onafhankelijk van het 
feit of een storing laagspanning dringend is of niet.  
 
In hoofdstuk 6 zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het bedieningsproces en de 
simulatie ervan.   
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5.  Modellering  
------------------- 
In dit hoofdstuk zullen de verschillende modellen kort geïntroduceerd worden. Een 
uitgebreidere modelbespreking en -analyse volgen samen met de resultatenbespreking 
in latere hoofdstukken.   
 
5.1.  Het basismodel 
 
In dit model worden alle storingen als dringend beschouwd. Er is dus één  
aankomstproces voor alle storingen laagspanning. De aankomst van een job, is het 
meldingstijdstip. 
De fieldmedewerkers zijn over alle gemeenten inzetbaar en beschikken over alle 
noodzakelijke skills. In dit model wordt er dus met één grote regio gewerkt en is elke 
fieldmedewerker overal inzetbaar. 

Tijdens de reguliere uren zijn er een vast aantal )( 1C  dagfieldmedewerkers actief, en 

idem dito voor de wachturen 2(C wachtfieldmedewerkers). 
Als er een job aankomt en er is geen fieldmedewerker beschikbaar, dan komt deze job 
in een buffer terecht, waar hij moet wachten tot er een fieldmedewerker beschikbaar 
is. In de buffer wordt het FCFS-principe gehanteerd. FCFS staat voor ‘first come first 
served’ en betekent dat de opdracht die het langst in de buffer zit, het eerst zal 
toegekend worden aan een beschikbare fieldmedewerker. 
 
5.2.  Het dringende model 
 
De opsplitsing van storingen laagspanning in dringend en niet-dringend, biedt de 
mogelijkheid om alleen de dringende storingen in een wachtrijmodel te stoppen. Dit 
model is analoog aan het basismodel, het enige verschil is dat de niet-dringende jobs 
buiten beschouwing worden gelaten. 
 
5.3.  Het afsprakenmodel 
 
In het afsprakenmodel worden nu alleen de niet-dringende jobs beschouwd. Deze jobs 
worden ingepland via een klantenafspraak en moeten in de geplande tijdsperiode 
aangevat worden. Een aankomst van een job is hier het begintijdstip van de afspraak.   
De bediening blijft identiek aan het basismodel, maar in de  buffer zal niet meer FCFS 
gehanteerd worden, maar hier zal als maatstaf de resterende tijd tot het einde van de 
afspraak genomen worden. De opdracht waarvan het einde van de klantenafspraak het 
dichtst bij ligt, zal eerst aan een beschikbare fieldmedewerker toegekend worden.  
 
5.4.  Het prioriteitenmodel 
 
In het prioriteitenmodel zullen het dringende model en het afsprakenmodel 
samengevoegd worden. Men heeft hier twee typen storingen laagspanning: dringende 
en niet-dringende. Deze twee typen hebben een verschillend aankomstproces en een 
verschillende bufferwerking. De verdeling van hun bedieningstijden blijft identiek. 
De bufferwerking in dit proces zal iets complexer zijn dan in de vorige modellen en 
wordt behandeld in hoofdstuk 9. 
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5.5.  Het regiomodel 
 
In dit model zal het prioriteitenmodel uitgebreid worden met het feit dat er in strikte 
regio’s gewerkt zal worden. Dit zal de bedieningstijden ten goede komen omdat de 
reistijden kleiner worden. Een tol die echter betaald zal worden, is een enorm 
flexibiliteitverlies.    
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6.  Het basismodel 
-----------------------  
6.1.  Aankomstproces 
 
Alle storingen laagspanning worden in dit model als dringend beschouwd. Het 
moment van aankomst is het meldingstijdstip. Deze meldingstijdstippen zijn voor elke 
opdracht beschikbaar in SAP, dus de tussenaankomsttijden zijn bekend. Het 
aankomstproces van deze jobs kan men, zoals in de data-analyse van hoofdstuk 4 
beschreven, best uur per uur beschouwen. Omdat er in een uur te weinig aankomsten 
zijn (soms zelfs geen), is het aankomstproces onderzocht door uren van verschillende 
dagen samen te beschouwen. Hoe dit juist in zijn werk is gegaan, wordt hieronder aan 
de hand van een voorbeeld beschreven. 
 
Voorbeeld: 
Men wil het gemiddelde en de standaarddeviatie van de tussenaankomsttijden tussen 
8 en 9 uur weten. Daarom gaat men van alle onderzochte dagen, de tijdsperiodes 
tussen 8 en 9 uur achter elkaar ‘plakken’ (zie figuur 6.1.) en vervolgens de 
tussenaankomsttijden bekijken. 
 
               8u dag2      9u dag2             8u dag4 
8u dag1     9u dag1      8u dag3             9u dag3                                            9u dag 365 

                                                                          . . .  
     
 
                                          Figuur 6.1. 
                               
De tussenaankomsttijd tussen een aankomst op dag 1 om 8u47 en een aankomst op 
dag 2 om 8u17 is dan een half uur en tussen dag 5 om 8u30 en dag 8 om 8u30 drie 
uur. Het gemiddelde en de standaarddeviatie van deze tussenaankomsttijden geven de 
variatiecoëfficiënt:  
 

                                gemiddelde                    1,35][ =XE  minuten     

                                standaarddeviatie          3,47=Xs  minuten                        (8)  

                                variatiecoëfficiënt         35,1
][

==
XE

c X
X

s
 

 

Een variatiecoëfficiënt groter dan 1 biedt de mogelijkheid om een hyperexponentiële 
verdeling te fitten.  
 
Als men nu voor een bepaalde dag een verdeling op de tussenaankomsttijden tussen 8 
en 9 uur wil fitten, dan kan men als volgt te werk gaan. Men heeft drie gegevens: 
welke week het is, welke dag en welk uur. Het aantal aankomsten per week en hun 
verdeling over de week zijn gekend (zie hoofdstuk 4 ‘Data-analyse’). Aan de hand 
van deze twee gegevens kan men dan de verwachting van het aantal binnenkomende 
storingen laagspanning voor die dag berekenen. De verdeling van het aantal 
aankomsten over een dag is eveneens besproken in de data-analyse, dus de 
verwachting van het aantal storingen laagspanning voor het betreffende uur kan 
berekend worden.  
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Voorbeeld: 
Als men het verwachte aantal aankomsten van storingen laagspanning tussen 8 en 9 
uur tijdens dinsdag van de eerste week wil weten, dan berekent men dit als volgt: 
in week 1 verwacht men dat er 150 storingen laagspanning zullen binnenkomen. Dit is 
gegeven. Verwacht wordt dat 17,79 % (zie figuur 4.4. p.19) van deze storingen op 
dinsdag gemeld zullen worden. Dit betekent een verwachting van 26,685 storingen 
laagspanning op dinsdag van de eerste week. Gemiddeld zal 7,21 % (zie figuur 4.5. 
p.20) van het aantal storingen laagspanning op een dag tussen 8 en 9 uur 
binnenkomen. Men verwacht dus dat er op dinsdag in de eerste week tussen 8 en 9 
uur 1,924 storingen laagspanning gemeld zullen worden. De verwachte 

tussenaankomsttijd wordt dan 2,31
924,1

60
»  minuten. Met behulp van deze verwachte 

tussenaankomsttijd 2,31
1

][ ==
m

XE  minuten en de tussen 8 en 9 uur bepaalde 

variatiecoëfficiënt 35.1=Xc  (zie (8) p.25) kan er een hyperexponentiële verdeling 

voor de tussenaankomsttijden gefit worden. Er wordt gekozen voor een 
hyperexponentiële verdeling van orde 2.  Een random variabele is hyperexponentieel 
orde 2 verdeeld als deze variabele met kans 1p  exponentieel verdeeld is met 

gemiddelde 
1

1

m
en met kans 2p  exponentieel verdeeld  met gemiddelde

2

1

m
.   

 

Notatie:                ),;,( 21212 mmppH    of kortweg  2H                                            (9) 
 

In toepassingen wordt de 2H - verdeling met ‘balanced means’ vaak gebruikt. Dit 
betekent dat men gebruik maakt van de volgende normalisatie: 
 

                                                  
2

2

1

1

mm

pp
= .                              (10) 

 

Met het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt bekend, kan men nu de parameters van 
de 2H -verdeling met balanced means als volgt bepalen (Adan en Resing [1]): 
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1

1
1
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                                  (11)                    

  

Voor het voorbeeld wordt dit dan 
    

         77,0
135,1

135,1
1

2

1
2

2

1 =
÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

+

-
+×=p                23,077,012 =-=p       

 

         3,20
1

min04936,0
2,31

77,02

1

1
1 =Þ=

×
= -

m
m  minuten                           

 

         8,67
1

min01474,0
2,31

23,02

2

1
2 =Þ=

×
= -

m
m  minuten                                     
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De gefitte hyperexponentiële verdeling staat dus voor een verdeling die met kans 0,77  
exponentieel verdeeld is met gemiddelde 20,3 minuten en met kans 0,23 exponentieel 
met gemiddelde 67,8 minuten.  
 
Omdat de variatiecoëfficiënt voor elk uur groter of gelijk is aan 1, zal er voor elk uur 
een hyperexponentiële verdeling gefit kunnen worden op de bovenstaande manier.  
Hoe gaat men deze hyperexponentiële verdelingen nu gebruiken? In de simulatie gaan 
er trekkingen uit deze verdelingen gebeuren om zo het aankomstproces van de 
storingen laagspanning zo goed mogelijk te simuleren.  
 
Een exponentiële verdeling kan men als volgt simuleren: als U  uniform verdeeld is 

op het interval ( )1,0  dan is 
 

            
m

)1log( U
X

-
-=                                                             (12)  

exponentieel verdeeld met parameter m  (waarbij 
m

1
 het gemiddelde is). Een trekking 

uit de hyperexponentiële verdeling kan dan als volgt gesimuleerd worden: via een 

random trekking R  uit het interval [ ]1,0  wordt in de simulatie bepaald of er een 

trekking uit de exponentiële verdeling met parameter 1m  gebeurt (als 1pR < ) of dat 

er een trekking uit de exponentiële verdeling met parameter 2m  gebeurt (als 1pR > ).  

 
6.2.  Bufferwerking 
 
Bij aankomst komt een storing laagspanning in een buffer. Als er een 
fieldmedewerker niets om handen heeft, zal de job onmiddellijk toegekend worden. 
Indien alle fieldmedewerkers actief zijn, dan zal de storing moeten wachten. In de 
buffer wordt het FCFS-principe gehanteerd. De opdracht die het langst in de buffer 
zit, zal het eerst toegekend worden aan een beschikbare fieldmedewerker. In dit model 
wordt een willekeurig beschikbare fieldmedewerker gekozen. Op welke basis deze 
keuze gemaakt wordt, maakt voor de onderzochte prestatiemaatstaven in dit model 
niets uit. Later in het regiomodel zal deze keuze niet meer willekeurig zijn, omdat in 
het regiomodel het gebied onderverdeeld zal worden in verschillende regio’s.   
De tijd die een opdracht in de buffer zit, wordt de wachttijd van de opdracht genoemd. 
Het ‘FCFS’-principe zorgt ervoor dat de opdracht met de grootste wachttijd het eerst 
toegekend wordt. Voor dringende storingen legt de VREG op dat men gemiddeld 
binnen de twee uur aanwezig moet zijn op de plaats van de storing. Dit betekent dat 
de wachttijd vermeerderd met de reistijd gemiddeld kleiner dan twee uur moet zijn. 
Interelectra streeft ernaar om bij zoveel mogelijk laagspanningstoringen binnen de 
twee uur naar de betreffende plaats te vertrekken. Als dit streefdoel voor minstens  
90 % van de storingen laagspanning gehaald wordt, kan dit als goed worden 
beoordeeld. Dit houdt in dat men wil dat minstens 90 % van de storingen een 
wachttijd kleiner dan twee uur heeft.  
  
6.3.  Bedieningsproces 

 
Aangenomen wordt dat elke fieldmedewerker alle noodzakelijke skills bezit. Er wordt 
in één grote regio gewerkt dus elke fieldmedewerker is over gans het werkterrein 
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inzetbaar.  Elke fieldmedewerker kan dus ingezet worden voor elke binnenkomende 
storing. 
Er zijn reguliere uren en wachturen. Het aantal beschikbare fieldmedewerkers tijdens 
de reguliere uren en tijdens de wachturen gaat (meestal) verschillen. Dit betekent dus 

dat er gealterneerd gaat worden tussen 1C  en 2C  fieldmedewerkers voor de 

bedieningen, respectievelijk voor de reguliere werkuren en voor de wachtdienst. Bij 

een overschakeling van 1C  naar 2C  fieldmedewerkers, zullen alle 1C  medewerkers 

hun opdrachten afmaken en daarna pas stoppen. De 2C  wachtfieldmedewerkers zijn 

onmiddellijk na de overschakeling beschikbaar. In dit model kan het dus mogelijk zijn 
dat er vlak na een overschakeling 21 CC +  fieldmedewerkers actief zijn (indien alle 

1C  dagfieldmedewerkers hun opdrachten nog aan het afwerken zijn). De 

overschakeling van 2C  naar 1C  fieldmedewerkers gebeurt analoog.  

Er wordt aangenomen dat de middagpauze tussen 12u15 en 12u45 plaatsvindt: het 
werk wordt om 12u15 onderbroken en om 12u45 hervat.   
 
In de data-analyse (zie hoofdstuk 4) is vermeld dat de bedieningstijden als  
een hyperexponentiële verdeling beschouwd kunnen worden. Er is een  
gemiddelde bedieningstijd van 131][ =YE  minuten en een variatiecoëfficiënt  

42,1=Yc  (zie (7) p.22). Via de formules (11) van p.26 vindt men:  
 

         79,0
142,1

142,1
1

2

1
2

2

1 =
÷
÷

ø
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+×=p                21,079,012 =-=p       

 

         9,82
1

min01206,0
131

79,02

1

1
1 =Þ=

×
= -

m
m   minuten      

 

         9,311
1

min00321,0
131

21,02

2

1
2 =Þ=

×
= -

m
m  minuten                                            

 

De gefitte hyperexponentiële verdeling voor de bedieningen staat dus voor een 
verdeling die met kans 0,79 exponentieel is met gemiddelde 82,9 minuten en met kans 
0,21 exponentieel met gemiddelde 311,9 minuten. Voor deze verdeling zal de notatie 

  
          

BH 2  gebruikt worden. 

 
In deze teruggemelde werkuren, gebruikt voor de fitting van de hyperexponentiële 
verdeling, zit de reistijd nog niet inbegrepen. Op dit moment werkt men in acht 
regio’s en wordt een standaard reistijd van een kwartier in rekening gebracht. Over de 
fluctuaties van de reistijden zijn geen gegevens bekend. Als men nu in minder regio’s 
wil gaan werken, zullen de gemiddelde reistijden toenemen. Hieromtrent zijn enkele 
schattingen gemaakt: 
  

- 8 regio’s: 15 minuten;  
- 4 regio’s: 25 minuten; 
- 2 regio’s: 35 minuten; 
- 1 regio:    45 minuten. 
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In het basismodel is er slechts één regio zodat er 45 minuten als gemiddelde reistijd 
geschat wordt. De totale gemiddelde bedieningstijd wordt dan 176 (= 131 + 45) 
minuten.  
 
De tijd dat een fieldmedewerker geen opdrachten heeft en dus niet actief is, noemt 
men leegloop. Een efficiënte situatie is natuurlijk de situatie waarbij zo weinig 
mogelijk leegloop voorkomt en waarbij aan de criteria voor de wachttijden van de 
opdrachten voldaan is.  
Als een dagfieldmedewerker tijdens de wachturen een opdracht afwerkt, dan zijn dit 
overuren. 
 
In figuur 6.2. staat het basismodel grafisch weergegeven. 
 

                                       Buffer  (FCFS)                 BH 2  
 

                                                                        1                        
                                                                          
                                                                        2                               
                                          regulier                             
                                                                       … 
  aankomstproces                                         C1                                                                                                      
                                                                                 
                                                                                                                                                               
                                                      

     BH 2                                                                                       

                                                                       1              
                                                                          

                                                                       2           . 

                                           wacht                           
                                                                      … 
                                                                      C2                                                                                         
 

                                       Figuur 6.2.                   
 
                  Bovenaan: C1 dagfieldmedewerkers, tijdens de reguliere uren  
                  Onderaan: C2 wachtfieldmedewerkers, tijdens de wachturen               
 
6.4.  Simulatie: opties en criteria 
 
Bij de simulatie van de verschillende modellen, kan men verschillende 
simulatieparameters invullen en opties kiezen:  
 

- het aantal simulatieruns: hoe meer runs men kiest, hoe betrouwbaarder de 
resultaten; de duur van een run is 1 jaar; 
 

- het type aankomstproces: hier heeft men twee opties: 
          1. hyperexponentiële tussenaankomsttijden;   
          2. exponentiële tussenaankomsttijden (Poissonaankomstprocessen);    
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- de aanvaardbare wachttijd )(AW : de wachttijd van een opdracht is de tijd 

tussen de melding van de opdracht en het vertrek van een fieldmedewerker 
naar de opdracht. Indien de wachttijd van een opdracht groter is dan de 
aanvaardbare wachttijd, dan noemt men dit ‘onvoldoende’.  In de simulaties is 
steeds 2 uur als aanvaardbare wachttijd gekozen.  
 

- de maximale wachttijd )(MW : indien de wachttijd van een opdracht groter is 

dan de maximale wachttijd, dan noemt men dit ‘slecht’. In de simulaties is 
steeds 5 uur (= 300 min) als maximale wachttijd gekozen. 
 

- de gemiddelde reistijd )(GR : de gemiddelde reistijd wordt gekozen zoals 

aangegeven in 6.3. ‘Het bedieningsproces’. 
 

- het aantal dag- en wachtfieldmedewerkers 1(C  en )2C : deze aantallen kunnen 

gevarieerd worden bij de simulaties, de aantallen zullen aangepast worden in 
de zoektocht  naar een optimale combinatie (optimale bezetting) van deze 
twee parameters. 

 
 In de zoektocht naar een optimale bezetting zijn de volgende criteria van belang:  

- het overschrijdingspercentage van de aanvaardbare wachttijd )(OPAW van de 

storingen laagspanning wil men kleiner dan 10 %; 
- het overschrijdingspercentage van de maximale wachttijd )(OPMW van de 

storingen laagspanning wil men kleiner dan 1 %; 
- de gemiddelde wachttijd van een opdracht )(GW moet kleiner zijn dan 2 uur  

verminderd met de gemiddelde reistijd; het VREG legt immers op dat men 
voor dringende laagspanningsstoringen gemiddeld binnen de twee uur ter 
plaatse moet zijn;  voor het basismodel moet de gemiddelde wachttijd dan 
kleiner zijn dan 120 – 45 = 75 minuten; aan dit criterium wordt in de 
uitgevoerde simulaties altijd voldaan, indien de twee bovenstaande criteria 
voldaan zijn. 

- het aantal fieldmedewerkers )( 21 CC + dat ingezet moet worden, moet zo klein 

mogelijk zijn, om op die manier de leegloop te beperken. 
 

Deze criteria kan men samenvatten in het volgende optimalisatieprobleem: 
Minimaliseer het aantal fieldmedewerkers met als voorwaarden dat  
 

1. %10<OPAW   

2. %1<OPMW                                       (13) 

3. 75<GW  minuten 
   

Deze optimalisatiecriteria zijn niet bindend en kunnen eventueel aangepast worden in 
de simulatie.  
 
Notaties voor enkele prestatiemaatstaven: 
 

OvD  = Jaarlijks overwerk tijdens de reguliere uren (in dagen)  
OvW = Jaarlijks overwerk tijdens de wachturen (in dagen) 
LLW = leegloop tijdens de wacht (in dagen) 
LLD  = leegloop tijdens de dag (in dagen) 
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6.5.  Resultaatbespreking 
 
In deze en volgende resultaatbesprekingen is het niet de bedoeling dat al de resultaten 
weergegeven gaan worden. Dit zou onoverzichtelijk worden en omslachtig. Wel is het 
de bedoeling om aan de hand van enkele voorbeelden de algemene conclusies aan te 
tonen en te verduidelijken. Voor de hand liggende en analoge resultaten zullen 
gewoon vermeld worden.  
 
Simulatievoorbeeld 1:  
 
Model Basismodel 
Aantal runs 20 
Aankomstproces hyperexponentiële tussenaankomsttijden 

AW  (aanvaardbare wachttijd) 120 min 

MW (maximale wachttijd) 300 min 
GR   (gemiddelde reistijd)   45 min 

  
Criterium 1  75<GW min 
Criterium 2 %10<OPAW  

Criterium 3  %1<OPMW  

 
 De resultaten van simulatievoorbeeld 1 staan in de tabellen 6.3 tot en met 6.8. 
 
(C1, C2) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6) (6, 7) 
       
OPAW 53,2 % 30,6 % 23,3 % 18,4 % 16,5 % 14,1 % 
OPMW 38,6 % 13,9 % 7,40 % 4,1 % 2,3 % 1,2 % 
GW 504 min 132 min 80,2 min 58,5 min 49,0 min 41,8 min 
OvW 44,7 42,2 39,1  37,7 36,2  31,7 
OvD 165,9 165,0 164,5 161,7 161,8 163,1 
LLW 134,2 370,2 621,0 887,8 1147,3 1416,9 
LLD 101,4 132,2 142,5 144,6 146,8 146,6 
 

Tabel 6.3. 
 
(C1, C2) (7, 2) (7, 3) (7, 4) (7, 5) (7, 6) (7, 7) 
       
OPAW 35,0 % 20,9 %  14,3 % 11,4 % 9,3 % 9,0 % 
OPMW 21,7 % 8,4 % 4,2 % 1,8 % 1,1 % 0,72 % 
GW 225,3 min 86,0 min 52,2 min 37,6 min 30,5 min 29,0 min 
OvW 40,0 37,5 35,0 32,7 34,1 34,4 
OvD 176,3 174,3 174,2 171,9 173,4 172,5 
LLW 173,1 403,6 655,8 924,9 1191,9 1450,0 
LLD 173,0 197,1 200,2 204,4 207,6 206,2 
 

                                                        Tabel 6.4. 
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(C1, C2) (8, 2) (8, 3) (8, 4) (8, 5) (8, 6) (8, 7) 
       
OPAW 25,0 % 13,3 % 8,3 % 6,2 % 5,4 % 4,3 % 
OPMW 14,2 % 4,8 % 1,9 % 0,88 % 0,42 % 0,22 % 
GW 133,8 min  52,3 min 31,3 min 22,9 min 19,3 min 16,4 min 
OvW 35,2 34,9 31,6 32,3 31,0 29,3 
OvD 183,3 182,6 184,2 181,7 182,2 180,5 
LLW 190,5 433,0 686,7 952,7 1218,0 1486,0 
LLD 251,3 269,7 270,7 274,3 275,0 276,4 
 

                                                        Tabel 6.5. 
 
 (C1, C2) (9, 2) (9, 3) (9, 4) (9, 5) (9, 6) (9, 7) 
       
OPAW 20,7 % 9,9 % 5,7 % 3,2 %  2,5 % 2,1 % 
OPMW 11,6 % 3,4 % 1,1 % 0,41 % 0,22 % 0,04 % 
GW 103,7 min 38,3 min 21,4 min 13,9 min 11,7 min 10,0 min 
OvW 36,2 31,5 33,1 31,6 31,0 29,1 
OvD 190,5 187,1 182,3 185,9 186,0 182,4 
LLW 199,5 448,2 705,9 972,0 1239,9 1507,5 
LLD 328,5 345,1 350,1 348,9 348,2 350,7 
 

                                                        Tabel 6.6. 
 
(C1, C2) (10, 2) (10, 3) (10, 4) (10, 5) (10, 6) (10, 7) 
       
OPAW 16,6 % 7,2 % 3,3 % 1,7 % 1,3 % 0,95 % 
OPMW 9,0 % 2,4 % 0,72 % 0,18 % 0,08 % 0,02 % 
GW 81,0 min 28,4 min 14,1 min 8,7 min 7,0 min 5,9 min 
OvW 32,7 31,5 31,1 27,4 30,3 30,6 
OvD 186,8 186,9 186,5 190,3 188,1 188,9 
LLW 208,1 452,2 717,7 986,5 1249,8 1520,1 
LLD 411,5 429,1 431,9 429,4 430,8 432,6 
    

                                                      Tabel 6.7. 
 
(C1, C2) (11, 2) (11, 3) (11, 4) (11, 5) (11, 6) (11, 7) 
       
OPAW 14,6 % 5,6 % 2,3 % 1,2 % 0,63 % 0,39 % 
OPMW 8,0 % 1,7 % 0,40 % 0,12 % 0,03 % 0,01 % 
GW 68,1 min 21,0 min 9,9 min 6,2 min 4,5 min 3,5 min 
OvW 32,6 29,3 31,8 32,7 29,2 31,2 
OvD 192,5 188,1 188,5 189,7 191,3 190,7 
LLW 207,9 463,4 723,4 987,5 1258,2 1520,8 
LLD 494,1 513,3 518,5 515,8 513,1 516,2 
      

                                                      Tabel 6.8. 
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Het is duidelijk dat meer fieldmedewerkers zorgen voor een daling van de 
overschrijdingspercentages en de gemiddelde wachttijd. Dit is natuurlijk vrij logisch 
in te zien, want indien er meer bedienden in een wachtrijsysteem aanwezig zijn, 
worden de aankomende opdrachten sneller toegewezen.  
Bij meer fieldmedewerkers zullen de overgewerkte tijden heel langzaam dalen. Dit 
komt door het feit dat het verhogen van het aantal fieldmedewerkers er niet voor zorgt 
dat begonnen opdrachten sneller afgehandeld worden.  
 
Voor de totale leegloop (in uren) geldt de volgende formule: 
  

24*)( LLDLLWLLtotaal += uur 

            5.23*366*GFM»  uur 24*)(*][ OvWOvDGBTSLE jaar ++- uur        (14)  
 

waarbij 

        GFM  het gemiddeld aantal fieldmedewerkers met dienst is; 

        ][ jaarSLE  het verwacht aantal storingen laagspanning op jaarbasis is; 

        GBT  de gemiddelde totale bedieningstijd van een storing laagspanning is,  
                  uitgedrukt in uren (zuivere bedieningstijd + reistijd); 
        366 het aantal dagen in 2004 is; 
        23,5 het aantal uren activiteit is, omdat er van 12u15 tot 12u45 pauze is. 
 
Een voorbeeld van deze relatie:    
Voor )5,9( 21 == CC :   
 

24*)9,3480,972( +=totaalLL uur 24*9,1320= uur 6,31701=  uur 
 

  03,6
7

2
*)

5,23

5,23
*5(

7

5
*)

5,23

15
*5

5,23

5,8
*9( =++=GFM  

 

Uitleg:  9 fieldmedewerkers zijn 8,5 uur per dag aan het werk op weekdagen, de 
overige tijd zijn er 5 fieldmedewerkers actief. 
 

       8664][ =jaarSLE          131=GBT min 45+ min 933,2= uur. 
 

Dus voor het rechterlid van (14) krijgt men  
 

    RL 5,23*366*03,6= uur 933,2*8664- uur 24*)9,1856,31( ++ uur 5,31672= uur 
 

wat dus ongeveer gelijk is aan de totale leegloop )( totaalLL . 

 

Men is op zoek naar een combinatie ),( 21 CC  van zo weinig mogelijk 

fieldmedewerkers waarvoor toch de voorwaarden van (13) p.30 voldaan zijn. 
Via het volgende algoritme kan men een behoorlijk goede oplossing vinden die 
voldoet aan de criteria.  
 
ALGORITME: 
      Stap 1:  Startsituatie: er wordt vertrokken van een situatie (bezetting) waarbij er   
                   zeker niet aan de criteria voldaan wordt. ),( 21 mCnC == .   
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Het belangrijkste criterium om naar een goede bezetting te streven, is het 
overschrijdingspercentage van de aanvaardbare wachttijd )(OPAW , en nadien het 

overschrijdingspercentage van de maximale wachttijd )(OPMW .  

        

      Stap 2: Verbetering wordt verkregen door 1C  of 2C  een eenheid op te hogen. Dit   

                  levert twee nieuwe bezettingen op: 
 

                          )1,( 21 +== mCnC  en ),1( 21 mCnC =+= .  
 

 Stap 3: De bezetting met de grootste verbetering (grootste afname van   

             OPAW , of indien OPAW  al kleiner was dan 10%, grootste afname van  
             )OPMW  wordt de gezochte bezetting als ze aan alle criteria voldoet.  

             Indien dit niet het geval is, dan wordt ze de nieuwe startsituatie en wordt  
             opnieuw bij stap 1 gestart. 

 

Als men bij bovenstaand simulatievoorbeeld ,2,6( 21 == CC  met )%2,53=OPAW  

als startsituatie beschouwt, dan krijgt men in stap 2 de bezettingen  
     

       ,3,6( 21 == CC  met )%6,30=OPAW  en ,2,7( 21 == CC  met )%0,35=OPAW . 
 

De beste verbetering wordt gegeven door ,3,6( 21 == CC  met )%6,30=OPAW , 
waardoor deze bezetting de nieuwe startsituatie wordt, want er wordt nog niet voldaan 

aan de gevraagde criteria %10( <OPAW  en )%1<OPMW .  

 
Als men het algoritme aanhoudt, krijgt men achtereenvolgens de bezettingen 
 

,2,6( 21 == CC  met )%2,53=OPAW , ,3,6( 21 == CC  met )%6,30=OPAW , 

,3,7( 21 == CC  met )%9,20=OPAW , ,3,8( 21 == CC  met )%3,13=OPAW ,  

,4,8( 21 == CC  met %3,8=OPAW  en )%9,1=OPMW , 

,5,8( 21 == CC  met %2,6=OPAW en )%88,0=OPMW . 
  

Het is duidelijk dat )5,8( 21 == CC  voldoet aan de gevraagde criteria. 

Als men de numerieke resultaten van simulatievoorbeeld 1 onderzoekt, dan is het 

duidelijk dat de bezetting )5,8( 21 == CC de optimale bezetting is voor dit voorbeeld.  

 
Dit algoritme is geen garantie voor een optimale oplossing, alhoewel het bij de 
uitgevoerde tests altijd wel het geval was. Dit algoritme zal sowieso een zeer goede 
oplossing weergeven, die niet veel zal afwijken van de optimale oplossing.   
 
Hierboven is ervoor gekozen om met de gemiddelde resultaten te werken. De 
bovenstaande resultaten zijn immers steeds het gemiddelde van de uitkomsten van de 
20 uitgevoerde runs. Men kan er ook voor kiezen om met betrouwbaarheidsintervallen 

te werken. Bij de bezetting )5,8( 21 == CC  krijgt men, voor de uitgevoerde runs, 

voor OPAW , OPMW en GW  volgende  95 % - betrouwbaarheidsintervallen:   
  

)5,8( 21 == CC :    OPAW :  [ ]%4,8;%0,4    

      OPMW :  [ ]%68,1;%08,0       

   GW :   [ ]min5,29;min3,16   
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Als men, voor de uitgevoerde runs, een betrouwbaarheid van 95 % hanteert voor de 

criteria van (13) p.30,  dan voldoet de bezetting )5,8( 21 == CC  niet aan het criterium 

%1<OPMW . Men verhoogt nu 1C  of 2C  met één eenheid. Vervolgens ziet men dat 

voor de combinaties )5,9( 21 == CC  en )5,9( 21 == CC  (allebei in totaal 14 

fieldmedewerkers) wel aan alle criteria voldaan is met een betrouwbaarheid van 95 %:  
 

)6,8( 21 == CC :    OPAW :  [ ]%8,6;%0,4    

      OPMW :  [ ]%81,0;%03,0   

      GW :   [ ]min1,23;min5,15  
 

)5,9( 21 == CC :    OPAW :  [ ]%5,4;%9,1    

      OPMW :  [ ]%84,0;%0   

      GW :   [ ]min7,17;min1,10  
 

Indien men met 95 % - betrouwbaarheidsintervallen (voor de uitgevoerde runs) werkt, 

krijgt men twee optimale bezettingen, namelijk )6,8( 21 == CC  en )5,9( 21 == CC . 

 
Bij simulatie met exponentiële tussenaankomsttijden, zal de verwachting van de 
tussenaankomsttijd op dezelfde manier bepaald worden als bij de hyperexponentiële 
verdeling (zie voorbeeld bovenaan p.26). De variatiecoëfficiënt zal nu echter 1 zijn, 
zoals steeds bij een exponentiële verdeling. Voor het behandelde voorbeeld zouden de 
tussenaankomsttijden dan exponentieel verdeeld zijn met gemiddelde 31,2 minuten.  
 

Simulatievoorbeeld 2:  
 

 

De (gemiddelde) resultaten van simulatievoorbeeld 2 staan in tabel 6.9., 6.10 en 6.11. 
 

 
Tabel 6.9. 

Model Basismodel 
Aantal runs 20 
Aankomstproces exponentiële tussenaankomsttijden 

AW  120 min 

MW  300 min 
GR  45 min 
  
Criterium 1 75<GW min 
Criterium 2 %10<OPAW  

Criterium 3  %1<OPMW  

(C1, C2) (6, 4) (6, 5) (6, 6) (6, 7) (7, 4) (7, 5) (7, 6) (7, 7) 
         
OPAW 21,1 % 17,1 % 15,5 % 13,8 % 12,5 % 9,7 % 8,4 % 7,1 % 
OPMW 6,0 % 3,3 % 1,6 % 1,4 % 3,0 % 1,6 % 0,73 % 0,34 % 
GW (min) 71,6  53,9 45,2  41,4 43,5 33,2  27,8 24,3  
OvW 38,0 38,0 32,8 33,6 34,2 32,1 31,6 30,5 
OvD 165,4 167,4 165,8 163,5 178,4 174,8 176,0 174,6 
LLW 629,6 889,1 1150,7 1419,7 666,9 930,1 1199,0 1465,4 
LLD 137,8 141,2 139,9 143,4 199,2 197,7 202,0 200,4 
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                                                          Tabel 6.10. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Tabel 6.11. 
 

Als men met exponentiële tussenaankomsttijden gaat simuleren in plaats van met 
hyperexponentiële, zijn de resultaten op het vlak van leegloop en overwerk erg 
vergelijkbaar. De gemiddelde wachttijd en het overschrijdingspercentages zullen iets 
afnemen bij exponentiële tussenaankomsttijden, maar dit is vrij logisch omdat de 
spreiding bij exponentiële tussenaankomsten niet zo groot is als bij 
hyperexponentiële. Door de kleinere spreiding zullen de jobs immers iets beter 
verdeeld over de tijd aankomen, zodat de wachttijden iets gaan dalen. In tabel 6.12. 

kan men de resultaten van de bezetting )6,6( 21 == CC , voor hyperexponentiële en 

voor exponentiële tussenaankomsten, met elkaar vergelijken. Men ziet duidelijk dat 

de resultaten voor OPAW , OPMW  en GW  bij exponentiële tussenaankomsttijden 
kleiner zijn dan bij hyperexponentiële tussenaankomsttijden.  
 

                                       

                                                       Tabel 6.12. 
 

(C1, C2) (8, 4) (8, 5) (8, 6) (8, 7) (9, 3) (9, 4) (9, 5) (9, 6) 
         
OPAW 6,6 % 5,1 % 4,2 % 3,4 % 8,0 % 3,9 % 2,7 % 1,9 % 
OPMW 1,4 % 0,65 % 0,30 % 0,05 % 2,7 % 0,67 % 0,26 % 0,10 % 
GW (min) 25,4 19,4 16,3 14,1 31,6 15,9 11,6 9,6 
OvW 31,8 32,3 31,1 30,3 33,3 30,9 30,5 29,5 
OvD 184,3 180,9 183,9 181,7 186,2 185,7 188,1 188,2 
LLW 694,7 958,7 1225,4 1493,1 442,1 711,5 975,8 1242,3 
LLD 269,1 271,4 268,0 271,2 344,2 343,7 347,5 345,6 

(C1, C2) (10, 3) (10, 4) (11,2) 11,3) 
     
OPAW 6,4 % 2,7 % 13,3 % 5,1 % 
OPMW 1,9 % 0,48 % 7,1 % 1,6 % 
GW (min) 24,6 11,8 60,9 19,8 
OvW 31,3 29,6 33,4 31,8 
OvD 189,8 189,1 190,8 188,8 
LLW 451,7 719,0 209,5 458,2 
LLD 426,7 427,8 496,1 513,1 

(C1, C2) (6, 6) hyperexponentiële 
tussenaankomsten 

(6, 6) exponentiële 
tussenaankomsten 

   
OPAW 16,5 % 15,5 % 
OPMW 2,3 % 1,6 % 
GW 49,0 min 45,2 min 
OvW 36,2 32,8 
OvD 161,8 165,8 
LLW 1147,3 1150,7 
LLD 146,8 139,9 
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Bij het zoeken naar een optimale bezetting bij simulatievoorbeeld 2 geeft het 

algoritme deze keer bezetting )5,8( 21 == CC . Als men de numerieke resultaten 

bestudeert, dan ziet men dat )5,8( 21 == CC ,  samen met )4,9( 21 == CC , een 

optimale bezetting is. 
 
Indien men met 95 % - betrouwbaarheidsintervallen (voor de uitgevoerde runs) werkt, 

voldoen )5,8( 21 == CC  en )4,9( 21 == CC  niet meer als optimale bezettingen. De 

onderstaande bezettingen voldoen wel met een betrouwbaarheid van 95 %: 
 

)7,7( 21 == CC :   OPAW :    [ ]%3,9;%9,4    

           OPMW : [ ]%84,0;%0   

           GW :  [ ]min4,29;min2,19  
 

)6,8( 21 == CC :   OPAW :  [ ]%5,5;%9,2    

           OPMW :  [ ]%73,0;%0  

           GW : [ ]min8,19;min8,12  
 

)5,9( 21 == CC :   OPAW :  [ ]%3,4;%1,1    

           OPMW :  [ ]%79,0;%0   

           GW : [ ]min2,16;min0,7  
 

)4,10( 21 == CC :  OPAW :  [ ]%0,4;%4,1    

            OPMW :  [ ]%94,0;%02,0   

                 GW : [ ]min6,15;min0,8  
 

De bezettingen )7,7( 21 == CC , )6,8( 21 == CC , )5,9( 21 == CC  en 

)4,10( 21 == CC  zijn optimale bezettingen, indien er met een betrouwbaarheid van 

95 %, voor de uitgevoerde runs, gewerkt wordt. 
 
In het opgestelde simulatieprogramma in Delphi 6 bestaat de mogelijkheid om bij het 
simuleren te variëren met de reistijden, de aanvaardbare en de maximale wachttijd. 
Voor variaties krijgt men ongeveer een vergelijkbare data-analyse.  
 

· Het tolereren van hogere aanvaardbare en maximale wachttijden, maakt dan 
weer een kleinere bezetting mogelijk, omdat de criteria sneller bereikt zullen 
worden.  
   

· Een hogere gemiddelde reistijd zal, indien men de bezetting, de andere 
parameters en de criteria hetzelfde houdt, een langere gemiddelde totale 
bedieningstijd geven en bijgevolg langere wachttijden, meer overuren en 
minder leegloop. Om aan de criteria te voldoen zal een grotere bezetting 

noodzakelijk zijn. In tabel 6.13. zijn, voor de bezetting )5,8( 21 == CC  met 

hyperexponentiële tussenaankomsttijden, de (gemiddelde) resultaten voor een 
reistijd van 45 en 65 minuten naast elkaar geplaatst. 

 
 
 



 38 

 
(C1, C2) (8, 5)  reistijd 45 min (8, 5)  reistijd 65 min 
   
OPAW 6,2 % 10,1 % 
OPMW 0,88 % 1,9 % 
GW 22,9 min 35,3 min 
OvW 32,3 38,9 
OvD 181,7 198,1 
LLW 952,7 882,9 
LLD 274,3 242,6 
 

                                                         Tabel 6.13. 
 
Uit tabel 6.13. blijkt duidelijk dat voor een reistijd van 45 minuten aan de criteria 
voldaan is, maar voor een reistijd van 65 minuten niet. 
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7.  Het dringende model 
------------------------------  
7.1.  Verschil met het basismodel 
 
Het bedieningsproces en de bufferwerking van het dringende model gebeuren identiek 
als bij het basismodel. Ook het aankomstproces is vergelijkbaar met het 
aankomstproces van het basismodel. Het enige verschil is dat in dit model alleen de 
dringende storingen laagspanning beschouwd worden en dat de parameters van de 
bijbehorende hyperexponentiële verdelingen aangepast worden. Dit betekent dat de 
niet-dringende storingen laagspanning in dit model volledig buiten beschouwing 
gelaten worden. (Ze worden nu ook niet meer als dringend beschouwd.) Het gevolg is 
dat er veel minder storingen laagspanning zijn in vergelijking met het basismodel. De 
vergelijking tussen het aantal storingen laagspanning per week in het basismodel en 
het dringende model, is weergegeven in figuur 7.1. 
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                                                  Figuur 7.1. 
 
7.2.  Resultaatbespreking 
 
De resultaatanalyse van dit model kan analoog aan het basismodel gebeuren. Het 
enige verschil is namelijk het minder frequente aankomstproces.  
 
Simulatievoorbeeld 3: 
 

Model Dringende Model 
Aantal runs 20 
Aankomstproces hyperexponentiële tussenaankomsttijden 
AW  120 min 
MW  300 min 

GR  45 min 
  
Criterium 1 75<GW min 
Criterium 2 %10<OPAW  

Criterium 3  %1<OPMW  



 40 

Als er gewerkt wordt met gemiddelde resultaten, kan men, via het gebruik van het 
algoritme van hoofdstuk 6 (p.33 en 34), op zoek gaan naar een optimale bezetting.  

Na toepassing van dit algoritme wordt de bezetting )5,5( 21 == CC  gevonden. Via de 

numerieke resultaten (zie tabel 7.2.) vindt men dat ook )4,6( 21 == CC  een optimale 

bezetting is.  
 
(C1, C2) (4, 5) (4, 6) (5, 4) (5, 5) (6, 3) (6, 4) (7, 3) 
        
OPAW 13,7 % 11,7 % 8,5 % 6,3 % 7,8 % 4,0 % 5,5 % 
OPMW 1,70 % 0,92 % 1,22 % 0,48 % 2,15 % 0,54 % 1,57 % 
GW  (min) 41,0  34,6  28,3  21,2  29,3  15,6  21,4  
LLW 1033,0 1307,1 799,0 1070,2 549,5 814,1 557,9 
LLD 127,5 129,2 195,8 196,9 273,6 273,1 356,1 
                       

                                                         Tabel 7.2. 
 
Indien men, voor de uitgevoerde runs, met 95 % - betrouwbaarheidsintervallen werkt, 

is )5,5( 21 == CC  de enige optimale bezetting, )4,6( 21 == CC  voldoet niet.     
 

)5,5( 21 == CC : OPAW :      [ ]%2,8;%4,4    

         OPMW :     [ ]%89,0;%07,0   

         GW :           [ ]min8,25;min6,16  
 

)4,6( 21 == CC : OPAW :      [ ]%4,5;%6,2    

          OPMW :     [ ]%20,1;%0   

          GW :  [ ]min1,20;min1,11    
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8.  Het afsprakenmodel                
---------------------------- 
8.1.  Aankomstproces 
 
Het aankomstproces van de meldingen van niet-dringende storingen laagspanning 
gebeurt analoog als bij de dringende storingen laagspanning. Maar er is een wezenlijk 
verschil in de wijze waarop de meldingen van dringende en niet-dringende storingen 
laagspanning verwerkt worden: bij niet-dringende storingen wordt immers een 
klantenafspraak gemaakt. Dit betekent dat, als men een wachtrijmodel wil opstellen, 
deze jobs pas ter beschikking komen op het begintijdstip van de klantenafspraak en 
dit is dus niet noodzakelijk op het meldingstijdstip. Er zijn twee mogelijke 
klantenafspraken: enerzijds zijn er de klantenafspraken waarbij de meldingstijd als 
startpunt van de afspraak genomen wordt (kan soms heel lichtjes afwijken), anderzijds 
zijn er de klantenafspraken die later ingepland worden. Dit gebeurt dan vaak over 
halve of hele dagen. Men zegt bijvoorbeeld bij Interelectra: “We komen tussen 8 en 
12 uur bij u langs.” (Voor een afspraak wordt bij een latere inplanning altijd met 
gehele uren gewerkt.) Bij een afspraak is het de bedoeling dat deze nagekomen wordt. 
Als men tussen 8 en 12 uur langskomt, wil dit niet zeggen dat het probleem om 12 uur 
opgelost is. Wel is het de bedoeling dat de fieldmedewerker tussen 8 en 12 uur ter 
plaatse is geweest. Deze twee verschillende klantenafspraken houden in dat het 
aankomstproces tweeledig is. De tussenaankomsttijden van de storingen laagspanning 
waarbij de afspraken starten bij de melding, kunnen op een analoge manier behandeld 
worden als in de data-analyse. Opnieuw zal voor elk uur een hyperexponentiële 
verdeling gefit kunnen worden. 
De storingen laagspanning die later ingepland worden, zullen wegens het gebruik van 
gehele uren bij de inplanning in blok aankomen. Dit gaat gebeuren bij de volgende 
uren: 8u, 9u 10u, 12u45, 14u en 15u. In de simulatie gaan de tussenaankomsttijden 
van deze storingen opnieuw met een hyperexponentiële verdeling gegenereerd 
worden, maar de aankomsttijdstippen worden vervolgens onmiddellijk vervangen 
door het begintijdstip van de afspraak. 
Dus het aankomstproces verloopt analoog als bij de vorige modellen, maar op de 
bovenstaande tijdstippen zijn er blokaankomsten (meerdere aankomsten samen).  
In bijlages D en E  staan meer details over deze niet-dringende storingen 
laagspanning. 
 
8.2.  Bufferwerking  
 
Om ervoor te zorgen dat aan zoveel mogelijk afspraken wordt voldaan, gaat de buffer 
niet meer het ‘FCFS’-principe toepasssen. Nu gaat het principe ‘EDD’ gebruikt 
worden. ‘EDD’ staat voor earliest due date en het betekent dat van al de jobs die in de 
buffer zitten, de job waarvan de deadline het dichtst bij is, het eerst behandeld zal 
worden. 
 
8.3.  Bedieningsproces 
 
Het bedieningsproces van niet-dringende storingen laagspanning verschilt in het feit 
dat niet-dringende storingen enkel door dagfieldmedewerkers behandeld worden en 
dus niet door wachtfieldmedewerkers.   
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De gemiddelde bedieningstijd en de standaarddeviatie blijven hetzelfde als bij het 
basismodel en nog steeds zal een begonnen opdracht steeds afgewerkt worden, maar 
de ingeplande niet-dringende storingen laagspanning zullen alleen door 
dagfieldmedewerkers opgelost worden.   
 
8.4.  Resultaatbespreking 
 
In dit wachtrijproces is het belangrijk dat het overtredingpercentage van de afspraken 
niet te hoog ligt. Een afspraak wordt overtreden als er geen fieldmedewerker ter 
plaatse is geweest voor het eindtijdstip van de afspraak. In de praktijk moeten deze 
afspraken vaak verplaatst worden. Het streven naar een optimale bezetting gebeurt 
hier dan niet op basis van het overschrijdingspercentage van de aanvaardbare en 
maximale wachttijd maar op basis van het overtredingpercentage van afspraken. De 
manier waarop dit gebeurt, is analoog als behandeld in de resultaatanalyse van 
hoofdstuk 6.  
Omdat wachtfieldmedewerkers in dit model buiten beschouwing worden gelaten, 
moet men slechts op zoek gaan naar een aantal dagfieldmedewerkers, en dit op basis 
van slechts één enkel criterium: het overtredingpercentage van de afspraken. 
Indien men een overtredingpercentage van maximaal 10 % wil hanteren, is er 
behoefte aan minstens 5 fieldmedewerkers. (zie tabel 8.1.)  
 
Simulatievoorbeeld 4:  

 
  

C1   4     5 
OP  11,5 %   4,3  % 
95%-Betrouwbaarheidsinterval  voor OP [ ]%2,14;%8,8  [ ]%0,6;%6,2  
                           

                                                             Tabel 8.1. 
              
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Model Afsprakenmodel 
Aantal runs 20 
Aankomstproces hyperexponentiële tussenaankomsttijden 
GR  45 min 

  
Criterium   Overtredingpercentage %10)( <OP   
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9.  Het prioriteitenmodel 
------------------------------ 
9.1.  Aankomstproces 
 
In het prioriteitenmodel heeft men de aankomstprocessen van de dringende en de niet-
dringende (planbare) storingen laagspanning. Bij het dringende model en het 
afsprakenmodel zijn deze twee aankomstprocessen gedetailleerd besproken. In het 
prioriteitenmodel zullen deze twee aankomstprocessen samengevoegd worden. 
              
9.2.  Bufferwerking 
 
In de simulatie dringt de volgende vraag zich op: ‘Welke storingen laagspanning in de 
buffer hebben prioriteit?’  

- Bij 2 dringende storingen: diegene met de hoogste wachttijd heeft prioriteit. 
- Bij 2 geplande storingen: diegene met ‘earliest due date’ heeft prioriteit. 
- Bij een dringende en een niet dringende storing: de dringende storing heeft 

prioriteit. Als een geplande storing echter twee uur voor het aflopen van 
zijn due date nog niet toegekend is aan een fieldmedewerker, dan wordt 
dit een dringende storing en krijgt deze storing vanaf dan een wachttijd 
toegewezen. 
                

9.3.  Bedieningsproces 
 
Het bedieningsproces voor dit model is identiek aan dat van het basismodel voor 
dringende storingen laagspanning. Niet-dringende storingen laagspanning worden 
zoals vermeld in hoofdstuk 8 alleen tijdens de reguliere uren behandeld. 
 
9.4.  Resultaatbespreking 
 
Wegens het principe van de wachttijdtoewijzing aan niet-dringende storingen 
laagspanning kan het streven naar een optimale bezetting op dezelfde wijze gebeuren 
als in hoofdstuk 6.   
 
Simulatievoorbeeld 5:  

 
Bij het zoeken naar een optimale situatie, wordt via het gebruik van het algoritme van 

hoofdstuk 6 (p.33 en 34) de bezetting )5,10( 21 == CC  gevonden (zie tabel 9.1.). 

Model Prioriteitenmodel 
Aantal runs 20 
Aankomstproces hyperexponentiële tussenaankomsttijden 
AW   120 min 

MW  300 min 

GR   45 min 
  
Criterium 1 75<GW min 
Criterium 2 %10<OPAW  

Criterium 3  %1<OPMW  
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(C1, C2) (9, 5) (10, 4) (10, 5) 
    
OPAW   8,2 %  7,9 % 6,2 % 
OPMW 1, 42 %  1,32 % 0,54 % 
GW 32,5 min 31,1 min 22,2 min 
LLW 1044,3 893,7 1111,3 
LLD 205,5 257,7 262,6 
  

                              Tabel 9.1. 
 
Als men nu gaat vergelijken met de optimale bezetting van het basismodel (voor de 

gemiddelde resultaten), )5,8( 21 == CC , dan ziet men dat bij het prioriteitenmodel 1C  

toeneemt met twee fieldmedewerkers. Dit komt omdat niet-dringende storingen alleen 
overdag worden opgelost, waardoor er meer dagfieldmedewerkers nodig zijn. Men 

zou verwachten dat 2C  dan afneemt ten opzichte van het basismodel, omdat de niet-

dringende storingen nooit ’s nachts ingepland worden en er dus opdrachten voor de 

wachtfieldmedewerkers wegvallen. Toch blijft 2C  gelijk aan 5, zoals in het 
basismodel. Dit komt omdat er vanaf 7 uur zeer veel meldingen binnenkomen en er 
dus veel mensen stand-by moeten zijn.  
 

Vergelijkt men het resultaat van het prioriteitenmodel )5,10( 21 == CC met het 

resultaat van het dringende model )5,5( 21 == CC  en het afsprakenmodel 

)0,5( 21 == CC , dan ziet men dat de som van het resultaat van het dringende model 

en het afsprakenmodel, )5,10( 21 == CC , gelijk is aan het resultaat van het 

prioriteitenmodel. Een strikte opsplitsing van dringende en niet-dringende storingen 
laagspanning is dus een mogelijkheid.               
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10.  Het regiomodel 
------------------------- 
10.1.  Verschil met het prioriteitenmodel 
 
In het regiomodel zal er gewerkt worden met verschillende regio’s. Dit betekent dat 
fieldmedewerkers in hun eigen regio blijven om opdrachten te voltooien. Een strikte 
opsplitsing van de regio’s is hier dus aan de orde.  
De regio’s zullen even groot gekozen worden. Het aankomstproces van storingen 
laagspanning zal voor de verschillende regio’s zeer vergelijkbaar zijn. Daarom is het 
de bedoeling voor één enkele regio het aantal fieldmedewerkers te bepalen volgens 
het wachtrijprincipe van het prioriteitenmodel. Voor de overige regio’s kan men dan 
concluderen dat dit aantal hetzelfde zal zijn.     
In de simulatie zal de opsplitsing in drie delen gebeuren: eerst twee regio’s, dan vier 
en tenslotte acht. De respectievelijke reistijden staan in hoofdstuk 6 beschreven. 
 
10.2.  Resultaatbespreking 
 
De simulaties zijn telkens slechts voor één enkele regio uitgevoerd. (Het totale 
werkterrein van Interelectra is verdeeld in verschillende regio’s, maar er wordt er één 
willekeurig gekozen.)  Het is in feite gewoon een toepassing van het 
prioriteitenmodel, maar dan op slechts één regio.    
 
Simulatievoorbeelden 7, 8 en 9:  

 
Simulatievoorbeeld 7: 2 regio’s en een gemiddelde reistijd van 35 minuten. 
Simulatievoorbeeld 8: 4 regio’s en een gemiddelde reistijd van 25 minuten. 
Simulatievoorbeeld 9: 8 regio’s en een gemiddelde reistijd van 15 minuten. 
 
Opnieuw gaat het algoritme van hoofdstuk 6 (p.33 en 34) toegepast worden. 
- Een opsplitsing in twee regio’s geeft een bezetting )3,5( 21 == CC  voor elke regio. 

Dit betekent voor het totale gebied een bezetting die twee maal zo groot is, 

)6,10( 21 == CC . 

- Een opsplitsing in vier regio’s geeft een bezetting )2,3( 21 == CC  voor elke regio. 

Dit betekent voor het totale gebied een bezetting )8,12( 21 == CC . 

Model Regiomodel (2, 4 en 8 regio’s) 
Aantal runs 20 
Aankomstproces hyperexponentiële tussenaankomsttijden 

AW   120 min 

MW  300 min 

GR   35 min (2 regio’s), 25 min (4 regio’s),  
15 min (8 regio’s) 

  
Criterium 1 75<GW min 
Criterium 2 %10<OPAW  

Criterium 3  %1<OPMW  
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- Een opsplitsing in acht regio’s geeft een bezetting )1,2( 21 == CC  voor elke regio. 

Dit betekent voor het totale gebied een bezetting )8,16( 21 == CC . 

 

De bezetting voor het prioriteitenmodel (1 regio) was )5,10( 21 == CC . Het is 

duidelijk dat een opsplitsing in regio’s minder goede resultaten levert. Hoe meer 
regio’s hoe groter de bezetting van het totale gebied wordt. Dit betekent dat de winst 
die men heeft door de reistijd te verminderen, het flexibiliteitverlies niet compenseert. 
Dit komt omdat het flexibiliteitverlies te groot is, omdat de opsplitsing te veel 
arbeidskracht vraagt.  
Het is duidelijk dat een opsplitsing in regio’s niet veel voordeel biedt. Een efficiëntere 
manier om  reistijden te verminderen, is een goede planning waarbij er een frequente 
communicatie tussen de planner en de fieldmedewerkers is, zodat de planner op de 
hoogte is van de vorderingen van de opdrachten van de fieldmedewerkers.   
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11. Conclusies 

------------------- 
In deze conclusies van het extern gedeelte wordt er in de eerste plaats teruggekomen 
op het feit of een opsplitsing van storingen laagspanning een goede optie is.  
 
Zoals in vorige hoofdstukken duidelijk werd, gaat men bij het apart behandelen van 
storingen laagspanning enorm veel leegloop bij de fieldmedewerkers krijgen. Bij 
wachtdienst is dit niet echt een probleem, maar veel leegloop bij de reguliere dienst is 
natuurlijk niet gewenst. Een zuivere opsplitsing is dus geen goed idee.  
Gelukkig zijn er bij Onderhoud en Exploitatie Laagspanning/Middenspanning veel  
onderbreekbare jobs voor handen, die op elk moment tijdens de reguliere uren vervuld 
kunnen worden. Deze onderbreekbare jobs zijn natuurlijk ideaal om de leegloop bij de 
storingen laagspanning tijdens de reguliere uren op te vullen. Een opsplitsing van 
storingen laagspanning in combinatie met een deel van deze onderbreekbare jobs, zou 
in die zin wel een overweegbare optie zijn.  
 
Laat men eerst de opsplitsing van storingen laagspanning beschouwen waarbij er geen 
regio’s in acht worden genomen. Dit is dan zoals het prioriteitenmodel beschrijft.   
Als men dan een selecte groep mensen reserveert voor de storingen laagspanning, dan 
is een voordeel dat deze fieldmedewerkers zich kunnen specialiseren in het oplossen 
van deze storingen. Op die manier kan een groep geselecteerd worden die alle 
kwalificaties heeft, zodat er minder onderbrekingen moeten plaatsvinden door een 
gebrek aan skills van andere fieldmedewerkers.  
Een nadeel is, dat wanneer men een zuivere opsplitsing maakt, slechts een beperkt 
deel van de fieldmedewerkers de kennis over het oplossen van deze storingen gaat 
hebben en onderhouden.  
Een ander voordeel van een opsplitsing is dat de fieldmedewerkers die zich niet 
bezighouden met storingen laagspanning, veel beter, sneller en veel langer op 
voorhand ingepland kunnen worden omdat de onzekere factor van de storingen 
laagspanning er niet meer is. Deze planning zal dan ook vrijwel vaststaan. Hierdoor 
kan de bezettingsgraad omhooggetrokken worden, omdat een betere en 
onveranderbare werkplanning voor betere indelingen en dus kortere reistijden kan 
zorgen. 
 
In de leegloop tijdens de reguliere dienst kunnen onderbreekbare opdrachten ingepast 
worden, maar het is niet mogelijk om bij een korte leegloopperiode steeds een 
onderbreekbare opdracht in te passen. Het leegloopinterval (de tijd tussen twee 
opdrachten waartussen de fieldmedewerker niets te doen heeft) moet voldoende groot 
zijn, zodat niet voor een zeer korte periode aan een onderbreekbare opdracht gewerkt 
wordt. Indien dit wel gebeurt, kunnen de verplaatsingen onnodig hoog oplopen.  
 
Een verdere opsplitsing in dringende en niet-dringende storingen laagspanning, is 
geen goed idee, omdat zowel de dringende als niet-dringende opdrachten in veel 
gevallen onvoorspelbaar zijn. Een verdere opsplitsing zou weinig tot geen voordelen 
opleveren.  
 
Een opsplitsing in regio’s lijkt ook geen goed idee. Als men maar met een selecte 
groep fieldmedewerkers wil werken, en men gaat dan nog in kleine regio’s werken, 
dan zal men, zoals gezien in het regiomodel, deze selecte groep zeker niet te klein 



 48 

mogen kiezen. Als er wel een opsplitsing in regio’s gemaakt wordt, wegen de 
gereduceerde reistijden niet op tegen het enorm flexibiliteitverlies. Het advies is hier: 
geen opdeling in te klein groepjes, maar een verbetering van de aansturing door een 
goede communicatie. Dit moet zeker mogelijk zijn, omdat de groep fieldmedewerkers 
niet al te groot is. 
 
Een opvallend gegeven is dat bij de wachtdienst er drukke en minder drukke periodes 
zijn. Vlak voor en na de reguliere uren is het bijvoorbeeld druk, terwijl het om 2 uur 
’s nachts heel kalm is (zie figuur 4.5. p.20). Misschien is het een optie om het aantal 
wachtfieldmedewerkers gedurende de wacht te laten variëren. Of om vroeger te 
starten met de dagdienst (en later te eindigen). Om 7uur ’s morgens beginnen met de 
dagshift zou de hoge wachttijden van de beginuren van de reguliere dienst drastisch 
naar beneden halen.    
 
Een afscheiding van storingen laagspanning zou betekenen dat een betere planning 
noodzakelijk is. Op dit moment geeft de planning van niet-dringende storingen geen 
problemen, omdat er voldoende beschikbare manschappen zijn. Als er echter een 
opsplitsing komt en men wil streven naar een zo klein mogelijke groep, dan gaat een 
betere planning nodig zijn. Deze betere planning is noodzakelijk, omdat er bij een 
kleiner aantal fieldmedewerkers een grotere kans is dat een opdracht niet afgewerkt 
raakt voor het einde van de afspraak.   
Om de drukke periodes te ontlasten van niet-dringende deadlines, worden niet-
dringende opdrachten best zoveel mogelijk op minder drukke momenten gepland.  
Een iets ruimere bezetting voor storingen laagspanning kan hier een oplossing bieden. 
 
Het opsplitsen van storingen laagspanning is duidelijk een mes dat langs twee kanten 
snijdt. Als men echt naar een kleine, selecte groep voor storingen laagspanning wil 
evolueren, dan zal een zeer efficiënte planning noodzakelijk zijn, omdat de 
flexibiliteit zeer gering zal worden. Langs de andere kant, wordt de rendementswinst 
in de groep zonder storingen laagspanning groter, naarmate deze groep groter wordt.  
Een goed evenwicht vinden, is de boodschap. 
 
Wat moet er nu gebeuren? 
Als er een afsplitsing van storingen laagspanning gemaakt wordt, dan moeten deze 
storingen niet verder opgesplitst worden, noch in regio’s, noch in dringende en niet-
dringende opdrachten.  
De vraag is nu of een opsplitsing beterschap brengt. Dit hangt af van het rendement 
op dit moment. Is het rendement van de fieldmedewerkers O & E LS/ MS 
onvoldoende door een gebrekkige planning en wordt deze gebrekkige planning 
veroorzaakt door de onzekerheid die de storingen laagspanning met zich meebrengen, 
dan is een opsplitsing de boodschap. Is het rendement voldoende of heeft het zwakke 
rendement andere oorzaken dan de aanwezigheid van storingen laagspanning, dan is 
er zeker geen reden om storingen laagspanning te gaan afsplitsen.  
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12. Beperkingen en Bedenkingen  
----------------------------------------- 
Bij distributienetbeheerder Interelectra, maakt men onderscheid tussen reguliere 
dienst en wachtdienst. Reguliere dienst is van 8 tot 17 uur op gewone werkdagen, 
wachtdienst is op alle overige uren. Bij wachtdienst moeten de fieldmedewerkers 
steeds stand-by zijn voor mogelijke oproepen.  
In de externe stage is, voor de verschillende modellen, gezocht naar een optimale 
bezetting voor de reguliere dienst en de wachtdienst. Er zijn hierbij twee aantallen 
bepaald, een aantal dagfieldmedewerkers en een aantal wachtfieldmedewerkers, zodat 
aan de opgelegde criteria voldaan is.  
Bijvoorbeeld voor het basismodel (zie hoofdstuk 6): - 8 dagfieldmedewerkers   
                                                                                    - 5 wachtfieldmedewerkers 
 
In figuur 4.5. p.20 kan men zien dat de aankomsten van opdrachten uurafhankelijk 
zijn. Als men dan op het basismodel verdergaat, houdt dit in dat niet op elk uur 8 
dagfieldmedewerkers of 5 wachtfieldmedewerkers noodzakelijk zijn. Vaak zullen 
enkele fieldmedewerkers minder al voldoende zijn.  
Omdat er in de externe stage slechts met twee aantallen gewerkt wordt, zal veel 
leegloop het gevolg zijn. Bij reguliere dienst, leidt leegloop tot verlies. De tijd dat 
deze fieldmedewerkers geen werk hebben, zouden ze immers ingezet kunnen worden 
voor andere taken. Bij wachtdienst is dit minder erg, omdat het hier vooral belangrijk 
is dat de fieldmedewerkers stand-by zijn en wachtdienst vaak gedurende heel de nacht 
of het weekend geldt.    
Om de leegloop zoveel mogelijk te beperken, zou men voor elk uur het aantal 
fieldmedewerkers kunnen gaan bepalen. Hier wordt op teruggekomen in het intern 
gedeelte, onder andere in paragraaf 14.1.  
 
Bij het opstellen van de modellen in de externe stage, is steeds aangenomen dat 
fieldmedewerkers begonnen opdrachten steeds afmaken. Een onbeëindigde opdracht 
overdragen aan een collega is dus uitgesloten. Omdat de gemiddelde totale 
bedieningstijd van een opdracht zeer groot is (176 minuten bij één regio, 146 minuten 
bij acht regio’s), heeft dit als gevolg dat er veel overuren gepresteerd worden.  
Om het aantal overuren te beperken, kan men overdracht van opdrachten wel toelaten. 
Ook hier wordt op teruggekomen in het intern gedeelte, met name in hoofdstuk 20.  
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Intern gedeelte 
 
13.  Inleiding interne stage 
--------------------------------- 
13.1.  Inleiding 
 
In de interne stage worden alle storingen laagspanning als dringend beschouwd en is 
er geen opdeling in regio’s. Dit betekent dat men kan uitgaan van de situatie zoals 
beschreven bij het basismodel uit hoofdstuk 6.  
Het is de bedoeling om tot een zo goed mogelijk algemeen model te komen voor  
situaties vergelijkbaar met de situatie van storingen laagspanning bij Interelectra. De 
opbouw tot dit algemene model zal uitgebreid aan bod komen en er zal aangegeven 
worden hoe men dit model kan terugkoppelen naar een oplossing voor het 
oorspronkelijk probleem bij Interelectra.    
In dit intern gedeelte zullen verder ook de beperkingen en bedenkingen uit  
hoofdstuk 12 uitgebreid besproken en behandeld worden. 
 
13.2.  Opbouw intern gedeelte van het verslag 
 
Na de inleiding van hoofdstuk 13, wordt in hoofdstuk 14 de opbouw tot een geschikt 

model besproken. In hoofdstukken 15 en 16 worden respectievelijk het cMM // - en 

het cHM // 2 - model geanalyseerd. Hoofdstuk 17 introduceert het )(//)( tcMtM - 
model en in hoofdstukken 18 en 19 worden twee benaderingsmethoden voor het 
servicelevel van dit model, zowel theoretisch als praktijkgericht, behandeld. Deze 
twee benaderingsmethoden zijn de directe oneindige server benadering (hoofdstuk 18) 
en de randomizatiemethode (hoofdstuk 19). Vervolgens wordt in hoofdstuk 20 de 
randomizatiemethode opnieuw besproken, deze keer echter met de mogelijkheid tot 
joboverdracht. De simulaties van het )(//)( tcMtM -  en het )(//)( 2 tcHtM  - model, 

zowel met als zonder joboverdracht, zijn het onderwerp van hoofdstuk 21. Met behulp 
van deze simulaties worden de directe oneindige server benadering en de 
randomizatiemethode geëvalueerd en wordt er verder op zoek gegaan naar een 
optimale bezetting. Tenslotte komen in hoofdstuk 22 de conclusies en de bedenkingen 
aan bod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

14.  Modellering   
-------------------- 
14.1.  Bezetting per uur 
 
Zoals in hoofdstuk 12 aangegeven, leidt het bepalen van slechts twee aantallen 
fieldmedewerkers tot veel leegloop. Omdat het aankomstproces van storingen 
laagspanning duidelijk uurafhankelijk is (zie figuur 4.5 p.20), zal er geopteerd worden 
om het aantal  fieldmedewerkers per uur te laten variëren. De criteria waaraan men 
wil voldoen, blijven behouden, maar nu zal men voor elk uur het aantal 
fieldmedewerkers gaan bepalen. Er wordt onderzocht in welke mate de leegloop dan 
gaat afnemen.     
 
14.2.  Modelopbouw 
 
Uit de externe stage weet men dat men op het aankomstproces een hyperexponentiële 
verdeling kan fitten. (De parameters zijn tijdsafhankelijk: wisselingen om het uur.) Op 
het bedieningsproces kan eveneens een hyperexponentiële verdeling gefit worden. 
(Hier blijven de parameters constant over de tijd.) Een )(//)( 22 tcHtH - model  is 

daarom het ideale model. Hierbij stelt 2H  de hyper-2-exponentiële verdeling voor,  

)(2 tH  geeft aan dat er veranderingen in de tijd zijn en )(tc  geeft aan dat het aantal 

bediendes (fieldmedewerkers) tijdsafhankelijk is.   
Van dit model is zeer weinig bekend en er is weinig onderzoek aan besteed. Over het 
model )(//)( tcMtM  is echter meer bekend.  Hier wordt gewerkt met exponentiële in 

plaats van met hyperexponentiële verdelingen.  
 

De bedoeling is om op te bouwen tot een )(//)( 2 tcHtM - model. Dit zal als volgt 

aangepakt worden. Er wordt van start gegaan met het cMM // - model. Vanuit dit 

model wordt overgeschakeld naar het cHM // 2 - model en het )(//)( tcMtM - 

model. Het combineren van deze 2 modellen leidt dan tot het )(//)( 2 tcHtM - model. 
Dit alles staat in figuur 14.1. schematisch weergegeven. 
 
                                                  cMM //  
 

  
                  )(//)( tcMtM                                   cHM // 2  

 
 
 

                                              )(//)( 2 tcHtM   

               
                                                Figuur 14.1. 
 
In wat hieronder volgt, zal de aandacht grotendeels uitgaan naar het  

)(//)( tcMtM - model en hoe dit model het best benaderd kan worden. Ook zal er 

werk gemaakt worden van de analyse en/of simulatie van deze modellen, om onder 
andere na te gaan in hoeverre de benaderingen een juist beeld weerspiegelen en ons in 
de richting brengen van een optimale bezetting.  
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Let op: net als bij het basismodel van de externe stage is er bij het onderzoek vanuit 
gegaan dat alle storingen laagspanning die binnenkomen dringend zijn.  
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15.  Het M / M / c - model   
-------------------------------- 
15.1.  Korte modelbeschrijving  
 

Er wordt van start gegaan met het cMM // - model. Dit betekent dat er exponentieel 
verdeelde tussenaankomsttijden en bedieningstijden zijn en c  bediendes. Het 

cMM // - model is erg bekend en er is veel onderzoek aan besteed. Het is duidelijk 
dat het aankomstproces niet tijdsafhankelijk is en dat het aantal bediendes dat via dit 
model bepaald zal worden, constant gaat  zijn.  
 
15.2.  Analyse  
 
Men is geïnteresseerd in de gemiddelde wachttijd van de opdrachten, de kans op 
overschrijding van de aanvaardbare wachttijd, )( AWWP > , de kans op 

overschrijding van de maximale wachttijd, )( MWWP > , en de verwachte leegloop 

bij de fieldmedewerkers. 
 

Beschouw het cMM // - model met 
l

1
 als gemiddelde tussenaankomsttijd en 

m

1
 als 

gemiddelde bedieningstijd. De bezettingsgraad is dan  
 

                                              
m

l
r

c
=  .                (15) 

 

De verwachte wachttijd van de opdrachten kan men nu als volgt berekenen  
(Adan en Resing [1]): 
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met )0( >WP  de kans dat een opdracht moet wachten: 
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Voor de overschrijdingspercentages gebruikt men de formule (Adan en Resing [1]) 
 

                      tceWPtWP ×--×>=> )1()0()( rm ,       voor    0³t               (18) 
 

en voor de verwachte totale leegloop op jaarbasis bij de fieldmedewerkers geldt 
 

                            ][][6024366][ BTEAOEcLLE ×-×××=                                      (19) 

waarbij 

· 6024366 ××  het aantal minuten in een jaar is; 

· l×××= 6024366][AOE  de verwachting van het aantal opdrachten op 

jaarbasis is; 

· 
m

1
][ =BTE  de verwachting van de bedieningstijd van een opdracht is. 
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Men kan (19) eenvoudiger schrijven als  
 

                                    )1(6024366][ r-××××= cLLE .                                           (20) 
 

Het verwachte leeglooppercentage voor iedere fieldmedewerker is dus )1( r- .                                           
       

15.3.  Resultaten  
 
Uit hoofdstuk 4 weet men dat, als men alle storingen als dringend beschouwt, men 
een gemiddelde tussenaankomsttijd van 60,8 minuten heeft. De totale gemiddelde 
bedieningstijd (gemiddelde bedieningstijd + gemiddelde reistijd), als men slechts één 
grote regio beschouwt, is 131 + 45 = 176 minuten.  
Dus 

                                 
8,60

1
=l      en     

176

1
=m  .             

 

Beschouw nu een cMM //  - wachtrij met l  en m  zoals hierboven. De bedoeling is 

om c , beginnend bij 3=c , op te hogen totdat aan de volgende drie selectiecriteria 
voldaan is: 
 

4.       ][WE     75<  minuten 

5. 10,0)120( <>WP                           (kies 120=AW  minuten)            (21) 

6. 01,0)300( <>WP                          (kies 300=MW minuten) 
 

Met behulp van (15) tot en met (18) kan men voor de verschillende waardes van c  
deze criteria nagaan. Daarenboven kan men met behulp van (20) de verwachte totale 
leegloop op jaarbasis berekenen. In tabel 15.1. vindt men de resultaten voor de 
verschillende waardes van c . 
 

M / M / c   met   
8,60

1
=l      en     

176

1
=m           

 
 c = 3   c = 4 c = 5 

][WE  (minuten) 1562,37 74,22 17,63 

)120( >WP  0,8697 0,2194 0,0502 

)300( >WP  0,7810 0,0708 0,0058 

][LLE  (dagen) 38,5 404,5 770,5 
 

                                         Tabel 15.1. 
 
Uit tabel 15.1. blijkt duidelijk dat, bij stijgende c , de verwachte wachttijd en de 

overschrijdingspercentages dalen en de verwachte totale leegloopt stijgt. Voor 5=c  
zijn alledrie de criteria voldaan. Voor dit model zijn er dus vijf fieldmedewerkers 
nodig. 
 
 
 
 
 



 56 

16.  Het M / H2 / c - model   

-------------------------------- 
16.1.  Korte modelbeschrijving  
 

Beschouw het cHM // 2 - model. Dit betekent dat er nog steeds exponentieel 

verdeelde tussenaankomsttijden zijn, maar de bedieningstijden zijn nu 
hyperexponentieel orde 2 verdeeld. Het aantal bediendes blijft c . Ook hier is het 
aankomstproces niet tijdsafhankelijk. Het aantal bediendes dat via dit model bepaald 
zal worden, is een constante.  
 
16.2.  Analyse  
 
Men is opnieuw geïnteresseerd in de gemiddelde wachttijd van de opdrachten, de 
kans op overschrijding van de aanvaardbare wachttijd, )( AWWP > , de kans op 

overschrijding van de maximale wachttijd, )( MWWP > , en de verwachte leegloop 

bij de fieldmedewerkers. 
 

Beschouw het cHM // 2 - model met 
l

1
 als gemiddelde tussenaankomsttijd en 

m

1
 als 

gemiddelde bedieningstijd. De bedieningstijden zijn hyperexponentieel met orde 2 

verdeeld. De parameters van deze verdeling geeft men aan met 121 ,, mpp  en 2m  (zie 

(10) en (11) p.26), zodat men als notatie ),;,( 21212 mmppH  krijgt. Dit betekent dat de 

bedieningstijden met kans 1p  exponentieel verdeeld zijn met gemiddelde 
1

1

m
 en met 

kans 2p  exponentieel verdeeld zijn met gemiddelde 
2

1

m
.    ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
+=

2

2

1

1

111

mmm
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Een cHM // 2 - model kan beschreven worden als een Markov-model met lineaire 

transitierates (zie Adan [2]). Hiertoe wordt de toestandsruimte opgesplitst in twee 
delen:  

· een eindige verzameling V  van toestanden waarbij er minder dan c  klanten in 
het model aanwezig zijn; het aantal toestanden van V  is gelijk aan  

2

)1(
:

+
=

cc
n . Deze toestanden duidt men aan met )',( ji , waarbij het aantal 

klanten in het systeem voorgesteld wordt door i  )1,...,0( -= ci  en het aantal 

bediendes werkende aan een exponentiële service met parameter 1m , 

voorgesteld wordt door j  ),...,0( ij = . 

· een oneindig aantal toestanden ),( ji  waar er c  of meer klanten in het model 

aanwezig zijn; het aantal wachtende klanten wordt voorgesteld door i    
),...,0( ¥=i  en het aantal bediendes werkende met een exponentiële service 

met parameter 1m  wordt voorgesteld door j  ),...,0( cj = . Dit houdt in dat het 

aantal bediendes werkende aan een exponentiële service met parameter 2m  

gelijk is aan )( jc - .  
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De toestanden waarbij er c  of meer klanten in het model aanwezig zijn, ordent men 
als volgt: ),...,1),...(1,1(),0,1(),,0(),...,1,0(),0,0( cc  De verzameling van toestanden 

0)},,(),...,1,(),0,{( ³iciii , wordt level i  genoemd. De verzameling V  noemt men  

level  –1. Indien men de toestandsruimte indeelt volgens deze levels, dan kan men de 
generator Q  in de volgende vorm schrijven (zie Adan [2]): 
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                                                                     . 
Hierbij is 

· 1,1 --B   een )1()1( +´+ nn - matrix 

· 0,1-B     een )1()1( +´+ cn - matrix    

· 1,-iB     een )1()1( +´+ nc - matrix, 0³i  

·  iA      een )1()1( +´+ cc - matrix, 0³i . 
 

Verder wordt aangenomen dat het Markov-proces Q  irreducibel is. De mogelijke 

transities worden in bijlage F (volledig flowdiagram) weergegeven. Uit Adan [2] weet 

men dat kA -1  ( )...,2,1,0,1 --=k  een tridiagonale vorm heeft: 
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Uit bijlage F ziet men:   
 

211 mpa =-     221 mpb =-             111 mpc =-           121 mpd =-   

      20 m
l

--=
c

b         10 m
l

--=
c

c         
c

cb
l

== 11                                 (24) 

 

en dat de overige coëfficiënten kkk cba ,, en kd  gelijk zijn aan nul. 
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Men introduceert nu de genererende functies 
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Verder definieert men: 
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De stabiliteitsconditie van het Markov-proces Q  kan men dan als volgt schrijven 

(Adan [2]): 
 

[ ] [ ] 0)1()1(')1()1(')1()1()1(')1()1(')1( >-+-+-+- DDCCABBAAD               (28) 
 

of equivalent hieraan: 
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De evenwichtskansen kan men uitdrukken als 
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)(),(          ,...1,0=i    en  cj ,...,1,0=                (30) 

 

waarbij kx ),...,0( ck = de unieke wortel in het interval (0,1) is van 
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en de overeenstemmende )( jyk  ( cj ,...,1,0= ) een niet-nul oplossing zijn van 
 

        
[ ]

[ ] ).1()()1()())1()1(())1()1()((

)()()()()1()()1(0

-+-++++-

-+-+++=
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kk

kk           (32) 

      

Hierbij is 0)1()1( =-=+ ycy . 

De coëfficiënten kh  ),...,0( ck =  worden uniek bepaald door de randvergelijkingen 

en door normalisatie. 
 
De kans op een wachttijd groter dan t  )0( ³t  is  
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en de gemiddelde wachttijd kan men berekenen met behulp van ‘Little’s law’ 
 

                                
l

l
][

][][][
q

q LE
WEWELE =Þ= .                   (34) 

 

De verwachte leegloop is hetzelfde als bij het cMM // - model, (want de gemiddelde 
bedieningstijd is immers in beide modellen gelijk):                                           
 

                                )1(6024366][ r-××××= cLLE .                                                     (35) 

 
16.3.  Praktische uitvoering en resultaat  
 
Uit hoofdstuk 4 weet men dat, als men alle storingen als dringend beschouwt, men 
een gemiddelde tussenaankomsttijd van 60,8 minuten heeft. De totale gemiddelde 
bedieningstijd (gemiddelde bedieningstijd + gemiddelde reistijd), als men slechts 1 
grote regio beschouwt, is 131 + 45 = 176 minuten.  
Dus 

                             
8,60

1
=l          en        

176

1
=m .                      

De standaarddeviatie ys  van de bedieningstijden is gelijk aan 186,5 minuut (zie 

hoofdstuk 4). Zo krijgt men voor de variatiecoëfficiënt  
 

                06,1
176

5,186
==== ms

s
y

y

y
eningstijdddeldeBediTotaleGemi

c .            

 

Omdat deze variatiecoëfficiënt slechts miniem afwijkt van 1, zal dit model, voor deze 
variatiecoëfficiënt, nauwelijks verschillen van het cMM // - model. Ook de 
resultaten zullen, voor deze variatiecoëfficiënt, nauwelijks verschillen van de 

resultaten van het cMM // - model uit hoofdstuk 15. Daarom zullen de berekeningen 
niet alleen uitgevoerd worden voor variatiecoëfficiënt 1,06 maar ook voor 
variatiecoëfficiënt 2.  
Met behulp van de formules van (11) p.26 kan men de parameters voor de 
hyperexponentiële verdeling van de bedieningstijden berekenen: 
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Voor 06,1=yc : 
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Voor 2=yc : 
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Beschouw nu een cHM // 2 - wachtrij met 
8,60

1
=l  en 

176

1
=m  en                              

121 ,, mpp  en 2m  zoals hierboven voor 06,1=yc . De bedoeling is om het aantal 

bediendes (= fieldmedewerkers) c , beginnend bij  3=c , op te hogen totdat aan de 
volgende drie selectiecriteria voldaan is: 
  

1. ][WE     75<  minuten 

2. 10,0)120( <>WP                           (kies 120=AW  minuten)            (36) 

3. 01,0)300( <>WP                          (kies 300=MW minuten) 
 

De berekeningen die moeten uitgevoerd worden om deze selectiecriteria te 
controleren, zijn een praktische uitvoering van wat in de analyse van 16.2. beschreven 
staat. Deze berekeningen zijn gebeurd in Maple 5. In bijlage G (zie cd-rom) vindt men 

de berekeningen voor 3=c . De berekeningen voor andere waarden van c  en van de 
variatiecoëfficiënt zijn analoog. De resultaten staan in Tabel 16.1. 
 

M / H2 / c   met   
8,60

1
=l  , 

176

1
=m  en  06,1=yc  

 

 c = 3   c = 4 c = 5 

][WE  (minuten) 1657,24 78,09 18,38 

)120( >WP  0,8718 0,2254 0,0528 

)300( >WP  0,7872 0,0780 0,0071 

][LLE  (dagen) 38,5 404,5 770,5 
 

                                         Tabel 16.1. 
  
Uit  tabel 16.1 blijkt duidelijk dat, bij stijgende c , de verwachte wachttijd en de 

overschrijdingspercentages dalen en de verwachte totale leegloopt stijgt. Voor 5=c  
zijn alledrie de criteria voldaan.  
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Indien men de resultaten uit tabel 15.1. en 16.1. met elkaar vergelijkt, ziet men niet 
echt noemenswaardige verschillen. De cMM // - wachtrij kan men immers zien als 

een cHM // 2 - wachtrij waarbij de variatiecoëfficiënt van de bedieningstijden 1 is. 

De variatiecoëfficiënt inzake bedieningstijden is bij de cHM // 2 – wachtrij met 

variatiecoëfficiënt 1,06 iets groter. De spreiding in de bedieningstijden is namelijk iets 
hoger. Het gevolg is dat de verwachte wachttijden en de overschrijdingskansen uit 
tabel 16.1. ook iets groter zijn dan deze uit tabel 15.1.    
 

Men behoudt nu l  en m . In tabel 16.2. zijn de resultaten van 06,1=yc  en 2=yc  

voor 5=c  met elkaar vergelijken.  
 

M / H2 / c   met   
8,60

1
=l  , 

176

1
=m  en  5=c  

 

 cy = 1,06   cy = 2 

][WE  (minuten) 18,38 34,24 

)120( >WP  0,0528 0,0841 

)300( >WP  0,0071 0,0334 

][LLE  (dagen) 770,5 770,5 
 

                                        Tabel 16.2. 
 
Bij een grotere variatiecoëfficiënt, dus een grotere spreiding in de bedieningstijden, 
verkrijgt men een hogere verwachte wachttijd en hogere overschrijdingspercentages. 

Uit tabel 16.2. is het duidelijk dat 5=c  bij 2=yc  niet aan het criterium 3 

( 01,0)300( <>WP ) voldoet. Voor de variatiecoëfficiënt 2=yc  volstaan 5 

fieldmedewerkers dus niet. Indien er 6 fieldmedewerkers ingeschakeld worden, wordt 
wel aan alle criteria voldaan (zie tabel 16.3.).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                        Tabel 16.3. 

 
 
 
 
 

M / H2 / c   met   
8,60

1
=l  , 

176

1
=m  , 

6=c  en  2=yc  

 

][WE  (minuten) 8,37 

)120( >WP  0,0213 

)300( >WP  0,0056 

][LLE  (dagen) 1136,5 
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17.  Het M(t) / M / c(t) - model   
------------------------------------- 
17.1.  Modelbeschrijving 
 
In systemen waarbij het aankomstgedrag van klanten zeer variabel is met de tijd, is 
het vaak belangrijk een juist evenwicht te vinden tussen de kosten gerelateerd aan het 
aantal bediendes (hoe meer bediendes, hoe groter de kosten) en het 
klantenservicelevel. Het klantenservicelevel kan men bijvoorbeeld als volgt 
kwantificeren: het percentage van klanten dat, vooraleer bediend te worden, minder 
dan een bepaalde tijd t  moet wachten.   
 
Uit de externe stage is gebleken dat het aankomstgedrag van storingen laagspanning 
bij Interelectra zeer variabel is. Ook hier is het doel een goed evenwicht te vinden 
tussen het aantal fieldmedewerkers (bediendes) en de selectiecriteria met betrekking 
tot het klantenservicelevel. (zie (21) p.55) Hiertoe zal nu het )(//)( tcMtM - model 

besproken worden.  
Maar wat duidt )(//)( tcMtM  nu juist aan? Het betekent een wachtrijsysteem met 

een niet-stationair Poisson-aankomstproces, exponentieel verdeelde bedieningstijden 
en een tijdvariabel aantal bediendes. Het systeem impliceert variatie in de tijd, zowel 
in het aankomst- als in het bedieningsproces. De aankomstintensiteit )(tl  en het 

aantal bediendes )(tc  zijn variabel met de tijd. Het aantal bediendes zal discontinu 

veranderen in de tijd. Zo kan bijvoorbeeld het aantal bediendes tussen 7 en 8 uur vier 
zijn en tussen 8 en 9 uur zeven. In de meeste )(//)( tcMtM - wachtrijsystemen zal de 

aankomstintensiteit, in werkelijkheid, continu variëren over de tijd.  
.  
17.2. Benaderingsmethoden  voor het servicelevel 
 
Voor de berekening of de benadering van het servicelevel (de bedieningsgraad) van  
niet-stationaire )(//)( tcMtM - wachtrijsystemen, zijn er verschillende methodes. In 

Ingolfsson, Akhmetshina, Budge, Li en Wu [3] worden zeven van deze methodes 
voorgesteld:  
    

1. ‘exact method’; 
2. ‘randomization method’; 
3. ‘closure approximation’; 
4. ‘directe infinite server approximation’; 
5. ‘modified offered load infinite server approximation’; 
6. ‘effective arrival rate approximation’; 
7. ‘lagged stationary approximation’. 

 
Deze methodes kan men indelen in twee groepen. De eerste drie methodes zijn vrij 
accuraat, maar de berekentijden zijn lang (vooral bij de ‘exact method’). De laatste 
vier methodes zijn minder accuraat, maar vergen minder berekentijd. Van elke groep 
zal één methode uitgebreid besproken en toegepast worden, met name de directe 
oneindige server benadering  (‘direct infinite server approximation’) in hoofdstuk 18 
en de randomizatiemethode (‘randomization method’) in hoofdstuk 19.  
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17.3 Modeldefinities, notaties en aannames   
 
Als men het )(//)( tcMtM - model gaat modelleren, zal de aankomstintensiteit 

meestal gemodelleerd worden als een stuksgewijze constante. Hiervoor zijn 
verschillende redenen: 
 

· De beschikbare data betreffende aankomsten zijn meestal verzameld over 
tijdsintervallen van een bepaalde lengte; 

· De modelberekeningen worden enigszins vereenvoudigd; 
· Sommige benaderingsmethoden voor )(//)( tcMtM - wachtrijen, vereisen een 

stuksgewijs constante aankomstintensiteit, bijvoorbeeld de 
randomizatiemethode. 

 
De bedieningsintensiteit m  zal  in het )(//)( tcMtM - model constant blijven.  

De bedoeling is, voor een tijdsinterval ( ]T,0 , het servicelevel te gaan berekenen of 
benaderen. In het model wordt FCFS gehanteerd, dit betekent dat een klant die als 
eerste aankomt, ook het eerst bediend wordt.  
De virtuele wachttijd wordt aangeduid met )(tW , het is de tijd die een klant die op 

tijdstip t  aankomt, moet wachten voordat hij bediend wordt.  
Men noteert t  voor de aanvaardbare wachttijd.  
Het servicelevel op tijdstip t , genoteerd als )(tSL , wordt gedefinieerd als de kans dat 

een klant die op tijdstip t  aankomt, een tijd kleiner of gelijk aan de aanvaardbare 
wachttijd t , moet wachten: 
 

                                 })(Pr{)( t£= tWtSL .                                                               (37) 
 

Er zal echter ook gewerkt worden met het complementaire servicelevel   
 

                                               })(Pr{)(1)( t>=-= tWtSLtSLc ,                                             (38) 
 

dit is de kans dat een klant, die op tijdstip t  aankomt, langer dan de aanvaardbare 
wachttijd t  moet wachten. Het servicelevel is natuurlijk ook afhankelijk van t , maar 
dit wordt in de notatie achterwege gelaten. 
In het model wordt aangenomen dat het tijdsinterval ( ]T,0  verdeeld is in pn  

‘planperiodes’, allen van lengte pd  en dat het aantal servers )(tc  uitsluitend aan het 

begin van een planperiode kan veranderen. 
Omdat men een variabel aantal bediendes heeft, zullen sommige bediendes op 
bepaalde tijdstippen niet meer ‘ingepland’ worden. Deze bediendes treden ‘buiten 
dienst’, maar er wordt aangenomen dat dit pas gebeurt nadat ze de job, waarmee ze 
eventueel bezig zijn, afgewerkt hebben. Indien een bediende niet meer ingepland staat 
en op dat moment niet bezig is met een job, treedt deze onmiddellijk buiten dienst.  
 
Voorbeeld:  
Stel dat men tijdens het eerste uur 5 bediendes (bediende 1 tot en met 5) ter 
beschikking heeft en tijdens het tweede uur slechts 3 (bediende 1, 2 en 3). Dit 
betekent dat bediendes 4 en 5 het tweede uur niet ingepland worden. Stel dat aan het 
eind van het eerste uur bediende 5 niet in bediening is en dat bediende 4 nog tien 
minuten werk heeft aan de job waarmee hij aan de gang is. In dit geval zal bediende 5 
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bij de start van het tweede uur onmiddellijk buiten dienst treden, terwijl bediende 4 
nog tien minuten zal doorwerken, voordat hij buiten dienst treedt.  
 
Men definieert de toestandsvariabele )(tN  als het aantal klanten in het systeem op 

tijdstip t , uitgezonderd de klanten die geholpen worden door bediendes die niet meer 
ingepland staan op dat tijdstip. In het voorbeeld zou op het tijdstip 65 minuten de 
klant die door bediende 4 geholpen wordt, niet meegeteld worden. Deze klanten 
worden uitgesloten omdat zij totaal geen invloed hebben op de wachttijden van 
toekomstige klanten.  
 
Het )(tN - proces gedraagt zich als een continue tijd Markov keten  

(CTMC: continuous time Markov chain) behalve op de tijdstippen dat er overgegaan 
wordt op minder ingeplande bediendes. De tijdstippen waarop er overgegaan wordt op 
een ander aantal bediendes zijn deterministisch.  
De tijdstippen waarop het proces overgaat op minder bediendes kunnen gezien 
worden als momenten waarop klanten worden ‘weggegooid’, namelijk de klanten die 
bediend worden door bediendes die niet meer ingepland worden.  
 
Men definieert nu   
 

     })(Pr{)( itNti ==p    en     ),...)(),(()( 10 ttt ppp = .                       (39) 
 

Indien men binnen een planperiode kijkt (bijvoorbeeld voor ( )pp iit dd ,)1( -Î  voor 

zekere i ), gedragen de kansen zich volgens de ‘Chapman-Kolmogorov forward 
equations’. Indien men accenten gebruikt voor de tijdsafgeleiden, krijgt men voor de 
forward equations in matrixvorm  
 

                                  )()()(' tQtt pp =                                                                  (40) 
 

waarbij men voor )(tQ  de volgende niet-nul ingangen heeft: 
 

          )()(1, ttq ii l=+                                   voor ,...1,0=i   

       ( )[ ]ml )(,min)()(, tcittq ii +-=        voor ,...1,0=i              (41) 

          ( )m)(,min)(1, tcitq ii =-                          voor ,...2,1=i                
 

Opmerking: )(tQ  is hier tijdsafhankelijk omdat de aankomstintensiteit en het aantal 

bediendes variëren in de tijd. 
 
Op de tijdstippen vanaf waar sommige bediendes niet meer ingepland worden 

( pit d= , voor bepaalde i ), zal de kansentoestandsvector een onmiddellijke overgang 

ondergaan: 

                                       )()()( tPtt -+ = pp .                                                             (42) 
 

Hier zijn +t en -t
 de tijdstippen respectievelijk juist vòòr en juist na  het tijdstip t . Als 

er geen bediendes gepland zijn buiten dienst te treden op tijdstip t , dan is het 

duidelijk dat ItP =)(  en bijgevolg )()( -+ = tt pp . 

Als er k  bediendes gepland staan buiten dienst te treden op tijdstip t , dan kan men 
twee gevallen onderscheiden: 
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Geval 1: )()( -- ³ tctN  

In dit geval zijn alle bediendes bezet. Een bediende is bezet als hij aan het werk is. Dit 
houdt in dat er dus k  klanten uitgesloten worden.  
 

Geval 2: )()( -- < tctN   

In dit geval zijn er sommige bediendes ‘idle’ of beschikbaar. Een bediende is 
beschikbaar als hij niet aan het werk is. Dit betekent dat het aantal klanten dat 
uitgesloten wordt, gelijk gaat zijn aan het aantal bezette bediendes, die gepland staan 
buiten werking te treden. (Er wordt aangenomen dat een klant die het systeem 
binnenkomt, willekeurig aan een van de beschikbare bediendes wordt toegekend, dus 
random aan een bediende die ‘idle’ is.)  
Het aantal klanten dat uitgesloten wordt, zal dan hypergeometrisch verdeeld zijn. 

(Johnson, Kotz en Kemp [4]).  Men kan zich dit voorstellen als een trekking uit )( -tc  

ballen (bediendes) waarvan k  witte ballen (bediendes gepland  buiten werking te 

treden). Men wil dan )( -tN  keer trekken zonder terugplaatsing. De kans dat er dan 

M  witte ballen getrokken worden (is gelijk aan de kans dat er M  klanten uitgesloten 
worden) is gelijk aan 
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Deze kans kan men ook als volgt noteren: 
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Het aantal klanten dat in deze situatie uitgesloten wordt, kan hoogstens ( )k),(min -tN  

zijn en minstens ( )+-- -- ))(()( ktctN .      ( ),0max( xx =+ ) 

  
De niet-nul ingangen van overgangskansmatrix )(tP  zijn dan 
 

           1, =-knnp                                                voor ,...1)(),( += -- tctcn  

           ( )ntcmp mnn ),(,;,
-

- = kj       voor 1)(,...,1,0 -= -tcn                      (45)  

                                                           en ( ) ),min())(( nmtcn kk ££--
+- .  

 

De berekening van de servicelevels kan gebeuren via de toestandskansen.   
Het servicelevel op een bepaald tijdstip t , kan berekend worden door conditionering 
op )(tN . Omdat men werkt met stuksgewijs constante aankomstintensiteiten, kan 

men binnen bepaalde intervallen het proces als een cMM // - wachtrijproces 
bekijken. Maar men moet wel opletten, het kan immers voorkomen dat het aantal 
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bediendes gaat veranderen binnen een tijdsinterval van t  tijdseenheden.  

Veronderstel dat ( ]t+ttD ,  het aantal bedieningen voorstelt dat afgewerkt werd 

binnen het interval ( ]t+tt,  , waarbij men de bedieningen voltooid door bediendes na 

het eind van hun ingeplande shift, buiten beschouwing laat. Men kan nu twee 
verschillende situaties onderscheiden:  
 
a. Het aantal bediendes blijft constant tijdens het interval (t, t + τ] 
 
Indien itctN += )()( , voor 0³i ,  dan zal een klant die op tijdstip t  aankomt (deze 

klant is nog niet meegerekend in )(tN ) moeten wachten tot er 1+i  bedieningen 

voltooid zijn, alvorens hij bediend wordt. De bedieningen zullen gedurende die tijd 
verlopen volgens een Poissonproces met intensiteit )(tc×m , omdat alle beschikbare 

bediendes dan aan het werk zijn.  
Indien itctN += )()(  (voor 0³i ), geldt 
 

                            t>)(tW       als         ( ] ittD £+t, .                  (46) 
 

De kans hierop is 

                             ( ]{ } ( ]{ }å
=

=+=£+
i

j

jttDittD
0

,Pr,Pr tt .                                        (47)        

Men krijgt nu 

            ( ]{ }
!

,Pr
j

ea
jttD

aj -

==+t     met    ò
+

==
t

mtm
t

t

tcduuca )()(                        (48) 

 

want het aantal bedieningen dat binnen het interval ( ]t+tt,   uitgevoerd wordt, is 

Poisson verdeeld met gemiddelde a . 
Dit alles samen resulteert nu, voor het servicelevel op tijdstip t , in: 
 

        

{ } { }

.
!

)(1

)(Pr1)(1)(Pr)(

0 0
)(å å

¥

= =

-

+-=

³-=-=£=

i

i

j

aj

itc

c

j

ea
t

tWtSLtWtSL

p

tt

                  (49) 

 
b. Het aantal bediendes blijft NIET constant tijdens het interval (t, t + τ] 
 
Veronderstel dat op tijdstip e+t  )0( te << , het aantal bediendes toeneemt van )(tc  

naar d+)(tc . Als er dan  
 

                                              itctN ++= d)()(         )0( ³i                         (50)                                        
 

klanten in het systeem zijn op tijdstip t , dan kan men zeggen dat de eerste d  
wachtende klanten ten laatste in bediening zullen treden op tijdstip e+t , dus met 
zekerheid vòòr tijdstip t+t .   
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Het servicelevel op tijdstip t  wordt vervolgens 
 

                            å å
¥

= =

-

++-=
0 0

)(
!

)(1)(
i

i

j

bj

itc
j

eb
ttSL dp                                                           (51)  

 

waarbij    

                   ( )))(()()( detem +×-+×= tctcb .                                           (52) 
  

 Tijdens de intervallen ( ]e+tt,  en ( ]te ++ tt ,  zijn er immers respectievelijk )(tc  en 

d+)(tc  bediendes aan het werk, zodat de verdelingen van het aantal bedieningen in 

deze intervals respectievelijk Poisson met parameter )(:1 tcb ××= me  en Poisson met 

parameter ))(()(:2 dmet +××-= tcb  zijn. Dit houdt in dat het aantal bedieningen in 

het (totale) interval ( ]t+tt,  Poisson verdeeld is met parameter 

( )))(()()(21 detem +×-+×=+= tctcbbb .   

 
Veronderstel vervolgens dat op tijdstip e+t  )0( te << , het aantal bediendes 

afneemt van )(tc  naar h-)(tc . 

Bij itctN += )()(  )0( ³i zullen er tijdens de intervallen ( ]e+tt,  en ( ]te ++ tt ,  

respectievelijk )(tc  en h-)(tc  bediendes aan het werk zijn (diegenen die buiten 

dienst gepland zijn, genegeerd), zodat de verdelingen van het aantal bedieningen in 

deze intervals respectievelijk Poisson met parameter )(:1 tcc ××= me  en Poisson met 

parameter ))(()(:2 hmet -××-= tcc  zijn. Op het eerste zicht zou men dan zeggen dat 

het aantal bedieningen in het (totale) interval ( ]t+tt,  Poisson verdeeld is met 

parameter 
 

                        ( )))(()()(21 hetem -×-+×=+= tctcccc .                          (53) 
 

In deze formule is echter geen rekening gehouden met de invloed van bedieningen die 
‘buiten dienst’ worden afgewerkt. Er is immers aangenomen dat bediendes gestarte 
opdrachten steeds afwerken, ook als ze ‘buiten dienst’ treden.  
Bij kleine bedieningstijden is deze invloed minimaal en bijgevolg verwaarloosbaar. 
Bij grotere bedieningstijden (zoals bij Interelectra) zal deze invloed wel significant 
zijn. Hierop wordt in de volgende hoofdstukken nog teruggekomen.  
 
Opmerking: indien bediendes hun opdracht moeten overdragen op het moment dat ze 
niet meer ingepland staan (en deze opdracht dus niet verder mogen afwerken), zal 
formule (53) wel volledig correct zijn. 
  
Als men dus de bediendes wanneer ze buiten dienst gepland zijn, samen met de 
betreffende opdrachten, negeert, dan krijgt men voor het servicelevel     
                                                                                                                                                                               

                                                            å å
¥
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j

ec
ttSL p .                                                  (54)  

 

De mogelijkheid bestaat dat het aantal bediendes binnen het tijdsinterval  

( ]t+tt,   meermaals gaat toenemen en/of afnemen. Dit wordt geïllustreerd in volgend 

voorbeeld.  
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Voorbeeld: 

Stel dat 4=t  en dat het aantal bediendes binnen het interval ( ]4, +tt  als volgt  

gepland is: 
 

Interval Aantal bediendes 

( ]5.0, +tt              7 

( ]5.1,5.0, ++ tt             5 

( ]5.2,5.1 ++ tt             9 

( ]5.3,5.2 ++ tt            10 

( ]4,5.3 ++ tt             6 

 
Dit geeft (bij het negeren van bedieningen ‘buiten geplande dienst’)  
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waarbij  
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( ×++++×= md  .                                            
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18.  De directe oneindige server benadering   
----------------------------------------------------- 
18.1.  Theoretische beschrijving 
 
In de directe oneindige server benadering wordt een )(//)( tcMtM - wachtrij 

benaderd door een ¥//)( MtM - systeem, dus met een onbeperkt aantal bediendes. 

Bij een ¥//)( MtM - systeem zal het aantal bezette bediendes op tijdstip t , genoteerd 

als )(tB , gelijk zijn aan het aantal klanten in het systeem op tijdstip t , )(tN . 

Dit systeem heeft een eenvoudige differentiaalvergelijking voor het verwachte aantal 
bezette bediendes (Eick, Massey en Whitt [5]): 
 

                                )]([)(])([ tBEttBE ml -=¢ .                                                          (55) 
 

Na enige tijd (dus niet in de starttoestand) zal het aantal klanten in het 
¥//)( MtM - systeem een Poissonverdeling volgen waarbij (55) het gemiddelde 

bepaalt (Eick, Massey en Whitt [5]): 
 

                      
!

)]([
})(Pr{)( )]([

i

tBE
eitNt

i
tBE

i
-===p .                                             (56) 

    

Wat nog rest, zijn de berekeningen van )]([ tBE . Er wordt aangenomen dat de 

aankomstintensiteiten stuksgewijs constant zijn. Bekijk nu een interval waarbinnen de 
aankomstintensiteit )(tl  constant is. Deze aankomstintensiteit wordt genoteerd als 

Il . Gemakshalve wordt )]([ tBE  genoteerd als )(tx . 

Men krijgt nu voor (55): 
 

                                       )(
)(

tx
dt

tdx
I ×-= ml .                                                          (57) 

 

Oplossen van de homogene vergelijking )(
)(

tx
dt

tdx
×-= m  levert 

 

                                         tCetx ×-= m)(                                          (58) 
 

met C een willekeurige constante.                   
Nu gebruikt men de methode van de variatie van de coëfficiënten. Invullen van 

tetCtx ×-= m)()(  geeft  
 

                              
t

I
tt etCetCe

dt

tdC ×-×-×- ×-=-+ mmm mlm )())((
)(

.              (59) 

 

Zo bekomt men 

                                        t
I e

dt

tdC ×= ml
)(          

                     (60) 
en bijgevolg   

                                          tI
I ectC ×+= m

m

l
)(                                                                     (61)      
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met Ic   een constante  zodat  
 

                        

.
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eectxtBE
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                           (62) 

De bepaling van de Ic ’s voor de verschillende intervallen, kan gebeuren door het 

invullen van een bekend koppel ( ))]([, tBEt  in (62). Als de Ic ’s eenmaal bekend zijn, 

kan )]([ tBE  voor elk tijdstip berekend worden en ingevuld in formule (56). Tenslotte 

kan dan het servicelevel op elk tijdstip t  berekend worden (zie hoofdstuk 17).   
 

Hoe gaat men de Ic ’s nu juist berekenen?  

Als eenheid voor de tijd t  wordt uur gekozen. De aankomstintensiteit is stuksgewijs 
constant, elk uur zal deze veranderen. De aankomstintensiteit tijdens het eerste uur 
noteert men als 1l , die tijdens het tweede uur als 2l  en zo verder. De bijbehorende 

constanten uit formule (62) worden respectievelijk genoteerd als 1c , 2c  en zo verder.  

Als er gestart wordt in een begintoestand, tijdstip 0=t  met 0)]0([ =BE , dan kan het 

koppel ( )0,0  ingevuld worden in (62). Dit geeft 
 

                            
m

lm 10
10)]0([ +== ×-ecBE                    (63) 

waaruit volgt 

                                     
m

l1
1 -=c  .                (64) 

Op 1=t , aan het einde van het eerste interval, heeft men dan 
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Maar men heeft ook op 1=t , aan het begin van het tweede interval, 

     
m
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2)]1([ += ×-ecBE  .                             (66) 

 
Uit (65) en (66) volgt  
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Op deze manier kan men iteratief ook ,..., 43 cc  bepalen.  

Algemeen krijgt men de iteratieve formule 
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18.2.  Praktische uitvoering en resultaat 
 
De praktische uitvoering is gebeurd voor weekdag maandag. Hieronder wordt in grote 
lijnen beschreven hoe dit in zijn werk gegaan is. In bijlage H (zie cd-rom) vindt men 
de volledige, gedetailleerde praktijkuitvoering voor maandag. De praktische 
uitvoering voor de andere dagen gaat analoog.  
 
Op maandagen is de gemiddelde tussenaankomsttijd tussen twee storingen 

laagspanning 43,4 minuten. Dit betekent een aankomstintensiteit l  van 38,1
4,43

60
»  

storingen laagspanning per uur. De aankomst- en bedieningsintensiteiten zullen vanaf 
nu steeds uitgedrukt worden in aantal aankomsten respectievelijk bedieningen per uur. 
De gemiddelde totale bedieningstijd is, net als in het basismodel, 176 minuten. Dit 
betekent een bedieningsintensiteit van 0,34 bedieningen per uur.  
Aan de hand van de uurpercentages (zie grafiek 4.5 p.20) kan men, voor elk uur, de 

aankomstintensiteit bepalen. De aankomstintensiteit van het k -de uur, kl , berekent 

men als volgt: 

                              kk l××= 24ll  
 

waarbij kl  het uurpercentage van het k -de uur is.  

 
Voorbeeld:  
Voor het vijfde uur krijgt men 
    

        103,00031,0*24*38,124 55 »=××= lll . 
 

’s Maandags heeft men tussen 4 en 5 uur gemiddeld dus 0,103 aankomsten. 
  
Figuur 18.1. toont de grafiek van de aankomstintensiteiten voor elk uur. 
 

 
                                    Figuur 18.1. 



 72 

Vervolgens worden de kc ’s bepaald. Formule (64) p.70 geeft 1c  voor de startsituatie. 

Via iteratieformule (68) p.70 kan men de overige kc ’s berekenen. Men is echter niet 

geïnteresseerd in de startsituatie, maar wel in de evenwichtssituatie. Indien men 
verschillende dagen (in dit geval maandagen) achter elkaar zet, ziet men dat de 
evenwichtssituatie vrij snel optreedt. In bijlage I (zie cd-rom) vindt men meer details 
hierover.  

In deze bijlage wordt 1c  voor de evenwichtssituatie berekend. Deze 1c  ( 6,1» ) wordt 

gebruikt om aan het begin van de dag, op tijdstip 0=t , vanuit een evenwichtssituatie 
te vertrekken.    
 

Nu 1c  voor de evenwichtssituatie bekend is, kan men met de iteratieformule de 

overige constanten ( 2c  tot en met 24c )  voor de evenwichtssituatie berekenen. 

Deze constanten worden in formule (62) p.70 ingevuld, zodat het verwacht aantal 
bezette bediendes, )]([ tBE , op elk tijdstip t  gekend is (zie figuur 18.2.). 

 

  
                                                

                                                           Figuur 18.2. 
 

Via formule (56) p.69 kan men nu de kansen })(Pr{)( itNti ==p  berekenen 

( ,...2,1,0=i  en  ]24,0[Ît ).         

 
Een zeer belangrijk selectiecriterium bij het bepalen van de aantallen 
fieldmedewerkers, is dat de wachttijd van minstens 90 procent van de storingen 
laagspanning onder de aanvaardbare wachttijd (= 2 uur) blijft. In Bijlage H is ervoor 
gekozen om dit selectiecriterium strenger te maken door te zeggen dat de kans op 
overschrijding van de aanvaardbare wachttijd op elk moment kleiner dan 10 procent 
moet zijn. Dit betekent dat het servicelevel op elk moment groter dan 90 procent moet 
zijn.  
 
Opmerking: er zou ook eventueel een andere keuze gemaakt kunnen worden. Men kan 
bijvoorbeeld zeggen: de kans dat een opdracht langer dan 2 uur moet wachten, moet, 
binnen elk interval van een uur, kleiner dan 10 procent zijn. 
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In bijlage H is, door het variëren van het aantal fieldmedewerkers per uur, getracht 
een zo goed mogelijke bezetting te creëren. Men wil aan het selectiecriterium voldoen 
en men wil hiervoor zo weinig mogelijk fieldmedewerkers inzetten. Deze uitgebreide 
zoektocht en meer details staan in bijlage H. De gevonden bezetting, namelijk het 
aantal fieldmedewerkers dat er elk uur ingezet dient te worden, staat hieronder in 
figuur 18.3. in grafiekvorm weergegeven.   
 

 
                                                     Figuur 18.3. 
      
De resultaten van de directe oneindige server methode met betrekking tot de data van 
Interelectra, zijn echter niet erg betrouwbaar, omdat de bedieningstijden en de 
tussenaankomsttijden veel te groot zijn in vergelijking met de intervallen (van slechts 
1 uur). Dit zal hieronder uit de simulatie (hoofdstuk 21) ook blijken. 
 
De aanname dat fieldmedewerkers hun opdrachten steeds afwerken (en er dus geen 
opdrachten overgedragen worden) geeft ook een erg vertekend beeld van het aantal  
fieldmedewerkers. Dit beeld wordt overigens nog versterkt door de grote 
bedieningstijden, waardoor er veel overuren gemaakt worden. Deze overuren worden, 
door de gemaakte aannames, gedeeltelijk verwaarloosd.      
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19.  De randomizatiemethode 
------------------------------------ 
19.1.  Theoretische beschrijving 
 
De randomizatiemethode, ook wel gekend als de uniformizatiemethode, is afkomstig 
van Jensen [6].  In deze methode wordt, door fictieve ‘zelf-transities’ te introduceren, 
ervoor gezorgd dat de totale transitierate uit elke toestand gelijk is. Met een ‘zelf-
transitie’ wordt een overgang van een toestand naar zichzelf aangeduid.     
In een homogene, continue tijd Markov keten zal, indien de totale transitierate uit 
iedere toestand gelijk is, het aantal transities in elk tijdsinterval Poisson verdeeld zijn.      
 
De randomizatiemethode zal nu voor een homogene cMM // - wachtrij worden 
uitgewerkt. Dit betekent dus dat de tussenaankomsttijden en de bedieningstijden  
exponentieel verdeeld zijn (respectievelijk met parameters l  en m ). In figuur 19.1. 

vindt men het flowdiagram voor het cMM // - model. 
 
             l               l                           l               l                            l  
 
                                      …                                            …                                        … 
 
 
             m                m2                        mc             mc                          mc  

 
                                                Figuur 19.1. 
 
Uit figuur 19.1. blijkt dat de totale transitierate uit toestand i  gelijk is aan  
 

                                      ml ),min( ci+ .                                                               (69)  
 

Voor de maximale totale transitierate n  geldt dan:   
 

                                         mln c+= .                                                            (70) 
 

Uit figuur 19.1. is ook zichtbaar dat de totale transitierate uit de toestanden 
,...2,1, ++ ccc  gelijk aan n  is.  De totale transitierate uit de toestanden 1,...,1,0 -c   is 

kleiner dan n .  Om uit elke toestand een gelijke totale transitierate te bekomen, zal in 
elke toestand ci <  een zelf-transitie met rate m)( ic -  toegevoegd worden. In figuur 

19.2. ziet men nu het flowdiagram na toevoeging van de zelf-transities.  
 
    mc          m)1( -c                      m   

             l               l                           l               l                            l  
 
                                      …                                            …                                        … 
 
 
             m                m2                        mc             mc                          mc  

 
                                                   Figuur 19.2. 
 

  0   1 c-1   c n-1   n 

  0   1 c-1   c n-1   n 
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In figuur 19.2. is de totale transitierate uit elke toestand gelijk aan n . De 
toestandsovergangen, zelf-transities inbegrepen, zullen, zoals eerder aangegeven, nu 
gebeuren volgens een Poisson-proces met rate n . 
 

De overgangskansenmatrix I
Q

P +=
n

:   heeft volgende ingangen niet 0: 

   

     nl /1, =+iip                                           voor  ,...1,0=i     

     
n

ml )),min((
1,

ci
p ii

+
-=                        voor  ,...1,0=i                        (71)  

     
n

m),min(
1,

ci
p ii =-                                  voor  ,...2,1=i  

 

Het aantal toestandsovergangen j  in een tijdstinterval ( ]t,0  is dan Poisson verdeeld 

met gemiddelde t×n . De kans op j  toestandsovergangen in een tijdsinterval ( ]t,0  

noteert men als )( jpt . Er geldt dus 
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nn ×-= .                                                      (72) 

                                    

De (transiënte) toestandskansen op tijdstip t  worden uitgerekend door te 

conditioneren naar het aantal overgangen in het interval ( ]t,0 . Men gebruikt hierbij de 

wet van de totale kans en sommeert over alle mogelijke aantallen overgangen: 
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Als men nu de randomizatiemethode wil gaan toepassen, is het noodzakelijk dat de 
oneindige som na een aantal termen ( m ) afgekapt wordt. In de praktische uitvoering 
zal het aantal termen dus tot m  beperkt worden waarbij het voorstel van  
Grassmann [7]  
                                               _                                  _ 

                                 é ù9.45 ++= ttm nn                                                 (74)       
  

gebruikt zal worden. Op deze manier zijn de toestandskansen benaderd en kan men nu 
het servicelevel op elk tijdstip t  gaan berekenen. 
 
19.2.  Praktische uitvoering en resultaat 
 
De praktische uitvoering is, net zoals in hoofdstuk 18, uitgevoerd voor weekdag 
maandag. Hieronder wordt in grote lijnen beschreven hoe dit in zijn werk gegaan is. 
In bijlage J (zie cd-rom) vindt men de volledige, gedetailleerde praktijkuitvoering 
voor maandag. De praktische uitvoering voor de andere dagen gaat analoog.  
 
De aankomst- (zie figuur 18.1.) en bedieningsintensiteiten zijn exact hetzelfde als bij 
de practische uitvoering van hoofdstuk 18.  
In deze praktische uitvoering wordt gestart met een beginbezetting. Op die manier kan 

men voor elk uur k  de maximale totale transitierate kn  (voor de beginbezetting) 
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bepalen (formule (70) p.74). Deze beginbezetting is onvoldoende, maar zal naderhand 
aangepast worden, zodat er aan het begin van de dag gestart kan worden vanuit een 
evenwichtssituatie. Meer details hierover staan in bijlage J.  
Met behulp van de maximale totale transitierates, kan men het aantal 
toestandsovergangen in een tijdsinterval berekenen en de overgangskansenmatrix P  
opstellen (zie (71) p.75).  
Vervolgens kunnen, met behulp van formule (72) p.75, de toegangskansen op elk 
tijdstip t  worden uitgerekend.  
 
Een zeer belangrijkste selectiecriterium bij het bepalen van de aantallen 
fieldmedewerkers, is dat de wachttijd van minstens 90 procent van de storingen 
laagspanning onder de aanvaardbare wachttijd (= 2 uur) blijft. In bijlage J heeft men 
dit selectiecriterium iets strenger gemaakt en voor volgend selectiecriterium gekozen: 
binnen elk tijdsinterval van een uur, waarbij het begin- en eindtijdstip steeds een 
geheeltallig uur is, moet de kans dat een opdracht langer dan 2 uur moet wachten, 
kleiner zijn dan 10 procent. Dit betekent dat het gemiddelde servicelevel in deze 
intervallen groter dan 90 procent moet zijn.  
 
In bijlage J is, door het variëren van het aantal fieldmedewerkers per uur, getracht een 
zo goed mogelijke bezetting te creëren. Men wil aan het selectiecriterium voldoen en 
men wil hiervoor zo weinig mogelijk fieldmedewerkers inzetten. Bij het bepalen van 
deze bezetting heeft men rekening gehouden met volgende aspecten. 
     -  Het fluctueren van het aantal fieldmedewerkers moet ongeveer overeenstemmen  
         met het fluctueren van de aankomstintensiteiten; 
     -  Grote schommelingen in het aantal fieldmedewerkers worden liefst vermeden.  
         Grote schommelingen geven immers een erg vertekende situatie en gaan zorgen  
         voor veel overuren. 
Deze uitgebreide zoektocht en meer details staan in bijlage J. De gevonden bezetting, 
namelijk het aantal fieldmedewerkers dat er elk uur ingezet dient te worden, staat 
hieronder in figuur 19.3. in grafiekvorm weergegeven.   

                                      
                                                         Figuur 19.3. 
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De resultaten van de randomizatiemethode met betrekking tot de data van Interelectra, 
zijn al een stuk representatiever dan die van de directe oneindige server methode. 
Toch blijft de verhouding tussen de bedieningstijden en de intervallen zorgen voor 
een vertekend beeld, omdat de bedieningstijden erg groot zijn ten opzichte van de 
intervallen. In de simulatie van hoofdstuk 21 wordt hierop teruggekomen. 
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20.  De randomizatiemethode met joboverdracht 
----------------------------------------------------------- 
20.1.  Joboverdracht 
 
Tot nu toe is er aangenomen dat een fieldmedewerker een gestarte job steeds afwerkt 
(en er dus geen opdrachten overgedragen worden). Bij het bepalen van het aantal 
fieldmedewerkers geeft dit een vertekend beeld, omdat er zeer grote bedieningstijden 
zijn. Door deze grote bedieningstijden zullen er geregeld overuren gepresteerd 
worden, die niet in rekening gebracht worden met betrekking tot het aantal 
fieldmedewerkers.  
Als er bij de randomizatiemethode omgeschakeld wordt naar minder 
fieldmedewerkers, worden de jobs waaraan de ‘wegvallende’ fieldmedewerkers  
reeds gestart zijn, in principe als klaar beschouwd en dus niet meer in rekening 
gebracht. 
Nu joboverdracht toegelaten is zal in formule (42) p. 64, )(tP  steeds gelijk zijn aan 

de eenheidsmatrix.  
 
20.2.  Praktische uitvoering en resultaat 
 
De praktische uitvoering is bijna identiek als deze van hoofdstuk 19. Nu er geen 
(delen van) jobs meer ‘wegvallen’ zullen de aantallen fieldmedewerkers hoger liggen. 
In figuur 20.1. staan de aantallen fieldmedewerkers voor de randomizatiemethode 
weergegeven. De bovenste grafieklijn geeft de bezetting weer voor de situatie met 
joboverdracht, de onderste grafieklijn geeft de bezetting weer voor de situatie zonder 
joboverdracht. 

 
                                          Figuur 20.1. 
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21.  Simulatie  M(t) / M / c(t)- en  M(t) / H2 / c(t) - model       
--------------------------------------------------------------------- 
21.1.  Simulatiemodellen 
 
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de simulaties van het )(//)( tcMtM  - en 

het )(//)( 2 tcHtM  - model. Beide modellen zijn gesimuleerd in Delphi 6. In het 

programma  ‘SimulatieH21GEENjoboverdracht’ (zie bijlage K op de cd-rom) worden 
geen jobs overgedragen. In ‘SimulatieH21METjoboverdracht’ (zie bijlage L op de cd-
rom) maken de fieldmedewerkers geen overuren, maar worden onafgemaakte jobs 
afgewerkt door een collega-fieldmedewerker. In beide programma’s kan men kiezen 
tussen exponentiële of hyperexponentiële bedieningstijden, respectievelijk voor het 

)(//)( tcMtM -  of het )(//)( 2 tcHtM - model.  

 
Met behulp van deze simulatieprogramma’s kan men de directe oneindige server 
benadering en de randomizatiemethode evalueren met betrekking tot de situatie van 
Interelectra. De programma’s kunnen ook bijdragen tot de zoektocht naar een 
optimale oplossing. 
 
Hoofdstuk 16 geeft aan dat de variatiecoëfficiënt van de totale bedieningstijd slechts 

miniem afwijkt van 1 ( 06,1=yc ). Daarom is er, voor de situatie van Interelectra, 

weinig verschil tussen de resultaten van het )(//)( tcMtM -  en  het )(//)( 2 tcHtM - 

model. In de onderstaande resultaten is steeds voor het )(//)( 2 tcHtM - model 

gekozen omdat dit het meest exacte model is.   
  
21.2.  Evaluatie directe oneindige server benadering 
 
De directe oneindige server benadering is in hoofdstuk 18 behandeld en toegepast. Er 
werd uitgegaan van een situatie zonder joboverdracht. Figuur 18.3. p.73 toont de 
gevonden bezetting na toepassing van deze benadering. Deze bezetting vult men in in 
het simulatieprogramma ‘SimulatieH21GEENjoboverdracht’ en men voert vervolgens 
de simulatie uit voor maandag (dit is de ook de dag die bij de toepassing in hoofdstuk 
18 is gekozen).  
 
Simulatievoorbeeld 10:  
 

 
 
 
 

Model )(//)( 2 tcHtM  geen joboverdracht 

Aantal runs 20 
Dag Maandag 
Aantallen Fieldmedewerkers Zie figuur 18.3. p.73 
  
Criterium 1  ][WE  75<  minuten 

Criterium 2 10,0)120( <>WP  

Criterium 3  01,0)300( <>WP  
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Tabel 21.1. toont de gemiddelde resultaten van simulatievoorbeeld 10.  
 

][WE  (minuten)  53,1  

)120( >WP  14,1 % 

)300( >WP  1,23 % 

GLL  (gemiddeld aantal uren leegloop per dag)  33,7 

GOv  (gemiddeld aantal overuren per dag) 21,5 
         

                                              Tabel 21.1. 
 
De bezetting die verkregen is door de directe oneindige server benadering, voldoet 
niet aan criterium 2 en 3. Bij toepassing van deze benadering is ervoor gezorgd dat op 
elk moment het overschrijdingspercentage van twee uur wachttijd kleiner dan 10 
procent was. Bijgevolg zou )120( >WP  zeker kleiner dan 10 procent moeten zijn. De 

simulatie toont echter aan dat 1,14)120( =>WP  procent is. De directe oneindige 

server benadering  is dus geen goede benadering. Dit komt omdat de bedienings- en 
tussenaankomsttijden te groot zijn in vergelijking met de intervallen waarover men 
werkt. (Dit zijn de intervallen waarbinnen men een constant aantal bediendes en een 
constante aankomstintensiteit heeft.)   
 
21.3.  Evaluatie randomizatiemethode 
 
De randomizatiemethode is in hoofdstuk 19 en 20 behandeld en toegepast. In 
hoofdstuk 19 was er geen joboverdracht, in hoofdstuk 20 wel.  
 
21.3.1.  Geen joboverdracht 
Figuur 19.3. p.76 toont de gevonden bezetting na toepassing van de 
randomizatiemethode en waarbij geen joboverdracht toegestaan was. Deze bezetting 
vult men in in het simulatieprogramma ‘SimulatieH21GEENjoboverdracht’ en men 
voert vervolgens de simulatie uit voor maandag (dit is de ook de dag die bij de 
toepassing in hoofdstuk 19 is gekozen).  
 
Simulatievoorbeeld 11:  
 

 

 
Tabel 21.2. toont de gemiddelde resultaten van simulatievoorbeeld 11.  
 
 
 

Model )(//)( 2 tcHtM  geen joboverdracht 

Aantal runs 20 
Dag Maandag 
Aantallen Fieldmedewerkers Zie figuur 19.3. p.76 
  
Criterium 1  ][WE  75<  minuten 

Criterium 2 10,0)120( <>WP  

Criterium 3  01,0)300( <>WP  
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][WE  (minuten) 32,3  

)120( >WP  5,64 % 

)300( >WP  0,46 % 

GLL  (gemiddeld aantal uren leegloop per dag)  41,9 

GOv  (gemiddeld aantal overuren per dag) 20,8 
         

                                              Tabel 21.2. 
 
De bezetting verkregen door de randomizatiemethode voldoet aan alle criteria. Toch 
is het duidelijk dat de randomizatiemethode een (licht) vertekend beeld geeft in deze 
situatie. Indien de randomizatiemethode een correct beeld zou geven, zou men 
verwachten dat het overschrijdingspercentage van een wachttijd van 2 uur, 

)120( >WP , hoger zou zijn dan 5,64 procent en meer in de buurt van 8 procent zou 

liggen (zie het geheel van grafieken van bijlage J op de cd-rom).  
   
21.3.1. Joboverdracht 
De bovenste grafieklijn in figuur 20.1. p.78 toont de gevonden bezetting na toepassing 
van de randomizatiemethode en waarbij joboverdracht toegestaan was. Deze bezetting 
vult men in in het simulatieprogramma ‘SimulatieH21METjoboverdracht’ en men 
voert vervolgens de simulatie uit voor maandag (dit is de ook de dag die bij de 
toepassing in hoofdstuk 20 is gekozen).  
 
Simulatievoorbeeld 12:  
 

 

Tabel 21.3. toont de gemiddelde resultaten van simulatievoorbeeld 12.  
 
         

                                               
 
 
 
 

                                 Tabel 21.3. 
 
Voor de situatie met joboverdracht voldoet de bezetting verkregen met de 
randomizatiemethode, aan alle criteria. Net als bij de situatie zonder joboverdracht, 
geeft de randomizatiemethode ook hier een (licht) vertekend beeld. Indien de 
randomizatiemethode een correct beeld zou geven, zou men verwachten dat het 
overschrijdingspercentage van een wachttijd van 2 uur, )120( >WP , hoger zou zijn 

dan 5,15 procent en meer in de buurt van 7,5 procent zou liggen.  

Model )(//)( 2 tcHtM  met joboverdracht 

Aantal runs 20 
Dag Maandag 
Aantallen Fieldmedewerkers Zie bovenste grafieklijn van figuur 20.1. p.78 
  
Criterium 1  ][WE  75<  minuten 

Criterium 2 10,0)120( <>WP  

Criterium 3  01,0)300( <>WP  

][WE  (minuten) 29,7  

)120( >WP  5,15 % 

)300( >WP  0,28 % 

GLL  (gemiddeld aantal uren leegloop per dag)  51,6 

GOv  (gemiddeld aantal overuren per dag) 0 
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21.4.  Zoektocht naar een optimale oplossing 
 
Tot slot kan er, met behulp van simulatie, op zoek gegaan worden naar een optimale 

bezetting van de fieldmedewerkers voor het )(//)( 2 tcHtM - model. Dit is echter niet 

zo eenvoudig, aangezien er heel veel verschillende bezettingen mogelijk zijn. De 
methoden met betrekking tot Local search kunnen bijvoorbeeld tot een optimale 
oplossing leiden.  
Met behulp van de resultaten van de oneindige directe server benadering en de 
randomizatiemethode kan men echter ook proberen om een zo goed mogelijke 
bezetting te vinden. Hieronder worden kort enkele mogelijkheden besproken.    
 
21.4.1.  Joboverdracht  
De bezetting weergegeven door de bovenste grafieklijn uit grafiek 20.1. p.78 kan hier 
als uitgangspunt gekozen worden. Deze bezetting is tot stand gekomen met behulp 
van de randomizatiemethode, voor de situatie van joboverdracht. In 21.3.2. is 
aangetoond dat deze bezetting aan de opgestelde criteria voldoet. Het is echter 
duidelijk dat er ‘betere’ bezettingen mogelijk zijn.  
 
Deze beginbezetting kan men iteratief verbeteren door bijvoorbeeld te werken volgens 
hetzelfde principe als het algoritme uit hoofdstuk 6. Er zijn echter twee belangrijke 
verschillen: ten eerste gaat men hier de aantallen fieldmedewerkers niet ophogen, 
maar verminderen, ten tweede heeft men, in plaats van twee, vierentwintig 
mogelijkheden. Dit houdt in dat men, startend van een beginbezetting, vierentwintig 
mogelijkheden gaat creëren en vergelijken. Een mogelijkheid creëert men door één 
van de aantallen fieldmedewerkers van de beginbezetting met een eenheid te 
verminderen. De mogelijkheid die dan het beste resultaat levert, wordt als nieuwe 
beginbezetting gekozen, enzoverder.  
 
21.4.2.  Geen joboverdracht  
Als joboverdracht niet toegelaten is, is het bovenstaande algoritme niet geschikt, 
omdat het als resultaat een zeer grillige bezetting zal leveren. Dit komt omdat het 
‘wegvallen’ van fieldmedewerkers en op die manier ook opdrachten, een zeer gunstig 
effect heeft op de criteria.  
Hier kan men best te werk gaan zoals bij de praktische uitvoering van de directe 
oneindige server methode en de randomizatiemethode uit hoofdstukken 18 en 19. 
Dit betekent, rekening houdend met de aankomstintensiteiten en een goede dosis 
‘gezond verstand’, op een iteratieve manier proberen tot een zo goed mogelijke 
bezetting te komen. De wachttijd uur per uur te analyseren, kan hierbij een 
uitgangspunt zijn. Zowel de resultaten van de oneindige directe server benadering als 
de randomizatiemethode kunnen als startbezetting fungeren. Bij het resultaat van de 
randomizatiemethode (zie figuur 19.3. p.76) gaat men betere bezettingen vinden door 
de aantallen fieldmedewerkers te verminderen. Het resultaat van de oneindige directe 
server benadering (zie figuur 18.3. p.73) voldoet niet aan de criteria, dus hier gaat 
men betere bezettingen vinden door de aantallen fieldmedewerkers op te hogen.    
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22.  Conclusies en bedenkingen        
--------------------------------------- 
De opzet van de interne stage, om een zo goed mogelijk model te fitten op de situatie 

van Interelectra, lijkt met het )(//)( 2 tcHtM -  en/of het )(//)( tcMtM - model 

geslaagd.  
Het probleem van de veel te grote leegloop bij de fieldmedewerkers, is grotendeels 
opgelost. Met behulp van dit model kan men immers voor elk uur een aantal 
fieldmedewerkers bepalen, in plaats van slechts twee keer per dag. De 
fieldmedewerkers die op een bepaald moment niet ingezet worden, kunnen eventueel 
ingezet worden bij andere opdrachten.  
 
Indien men voor de situatie van Interelectra het aantal fieldmedewerkers voor elk uur 
gaat bepalen, kan men het best uitgaan van joboverdracht. Dit omdat de 
bedieningstijden groot zijn in vergelijking met de intervallen van slechts een uur. 
Voor veel situaties, gelijksoortig aan de situatie van storingen laagspanning bij 

Interelectra, lijkt het )(//)( 2 tcHtM - model zeer geschikt. De situatie van Interelectra 
zelf is vrij apart, omwille van de gemiddeld zeer grote tussenaankomst- en  
bedieningstijden. Door de grote bedieningstijden mogen de gemaakte overuren best 
niet verwaarloosd worden. Indien er kleine bedieningstijden zouden zijn, zou het 
verwaarlozen van de overuren weinig tot geen invloed hebben op de bezetting van de 
fieldmedewerkers. Om voor Interelectra een significant resultaat te geven, inzake 
bezetting van fieldmedewerkers, is daarom de mogelijkheid van het overdragen van 
jobs nodig.  
 
Tenslotte worden de gebruikte benaderingsmethoden geëvalueerd met betrekking tot 
de situatie van Interelectra. De directe oneindige server methode geeft afwijkende 
resultaten, te wijten aan de grote bedieningstijden. De resultaten verkregen met de 
randomizatiemethode zijn al een stuk betrouwbaarder, maar wijken desalniettemin 
nog wat af van de resultaten verkregen door middel van simulatie.    
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Bijlage A: 
Foutenanalyse van storingen laagspanning met uitval  
(data: juli 2004) 
 
Na onderzoek van de data van de storingen laagspanning met uitval, tijdens de maand 
juli 2004, bleken heel wat data onbetrouwbaar en/of foutief. 
 
In het onderzoek zijn er 4 belangrijke tijdstippen:  
1/ Storing-start (St-start): dit is het moment dat de storing in het systeem aangelegd 
wordt, deze tijd valt samen met de meldingstijd van de storing (ongeveer toch) 
 
2/ Werk-start (W-start): dit is het moment waarop een fieldmedewerker zich voor  
het eerst naar de plaats van de storing gaat begeven, dus de start van het werk. 
 
3/  Uitval-stop (U-stop): dit is het moment dat de uitval beëindigd wordt (dit betekent 
niet noodzakelijk dat het werk gedaan is!!!) 
 
4/ Werk-stop (W-stop): dit is het moment dat de fieldmedewerker de job (voorlopig 
of definitief) terugmeldt. 
 
Als alles goed gaat, vinden deze tijdstippen in deze volgorde plaats. 
In dit geval kan men volgende 6 doorlooptijden registreren: 
 
A/   St-start tot W-start:  de tijd tussen de melding en het vertrek van de 
fieldmedewerker naar de betreffende plaats  (= reactietijd) 
B/   St-start tot U-stop: de tijd tussen de melding en het verhelpen van de uitval  
C/   St-start tot W-stop: de tijd tussen de melding en de voorlopige of definitieve 
terugmelding  
D/   W-start tot U-stop: de tijd tussen het vertrek van de fieldmedewerker en het 
beëindigen van de uitval 
E/   W-start tot W-stop: de tijd tussen de start van de fieldmedewerker en het 
(voorlopig of definitief) einde van   de job. Let op: dit is de doorlooptijd van het werk, 
niet de zuivere werktijd.  
F/   U-stop tot W-stop: de tijd tussen het verhelpen van de uitval en het (voorlopig of 
definitief) einde van de job.  
 
     
St-start                 W-start                                                    U-stop                                
W-stop                                                                         
 
                                                                                                                                                                                  F 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                        E 
                            
                                                                                                D 
                                                                
                                                                                           C 
 
                                                              B 
                           
                          A 
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Bij het onderzoek van de data, kwamen volgende fouten/onbetrouwbaarheden voor, 
na controle van deze data werd soms de oorzaak gevonden.  
 
1. U-stop ligt na W-stop, wat resulteert in een negatieve doorlooptijd van U-stop tot 

W-stop, Dit kan in de praktijk natuurlijk onmogelijk voorkomen, want de job zal 
nooit beëindigd worden voordat de uitval verholpen is.  
Mogelijke oorza(a)k(en):  
- De fieldmedewerker heeft de job op het tijdstip zelf niet opgestart en      
  teruggemeld op de Intermec, maar naderhand pas. Maar deze  terugmelding is    
  fout verlopen.  
- De terugmelding van het einde van de storing is niet goed gebeurd. 
 

2. Het werk start voordat de storing er is, dus W-start ligt voor St-start, onmogelijk 
natuurlijk. (Soms ligt zelfs W-stop voor St-start)   
Mogelijke oorza(a)k(en): 
- De fieldmedewerker heeft de job op het tijdstip zelf niet opgestart en   
   teruggemeld op de Intermec, maar naderhand  pas. Maar deze terugmelding is  
   fout verlopen. Hierbij komt het vaak voor dat de fieldmedewerker 1 of meerdere   
   dagen later pas de werkstart en werkstop van een job ingeeft. Hij geeft dit dan  
   wel in op de juiste dag, maar niet op het juiste uur.  
- Een andere oorzaak is dat er dadelijk iemand verwittigd wordt voor de storing,   
   en dat deze storing pas naderhand in het systeem aangelegd wordt. Dit komt  
   slechts een enkele keer voor tijdens de reguliere uren, maar meermaals bij de  
   wachtdienst. Ook in geval van storm gebeurt dit regelmatig. 
 

3. De reactietijd  (= tijd tussen St-start en W-start) is zeer groot, en dit zonder dat er 
een due date (uiterste datum) bij de data vermeld staat.  
Mogelijk oorza(a)k(en):   
- Men is de due date vergeten mee te geven bij de data.  
- De fieldmedewerker heeft de job op het tijdstip zelf niet opgestart en  
   teruggemeld op de Intermec, maar naderhand pas. Maar deze terugmelding is  
   fout verlopen. Hierbij komt het vaak voor dat de fieldmedewerker 1 of meerdere  
   dagen later pas de werkstart en werkstop van een job ingeeft. Hij geeft dit dan  
   wel in op de juiste dag, maar niet op het juiste uur.  
- Bij opdrachten zonder uitval kan het voorkomen dat er herhaaldelijk getracht is  
   een afspraak te maken met de klant, zonder succes. Vandaar de grote reactietijd. 
 
(let op: bij  storm kan een grotere reactietijd optreden, in de maand juli komt dit 
regelmatig voor, er is namelijk storm geweest rond de periode van 17-18 juli) 
  

4. Tenslotte zijn er nog enkele data die na uitgebreid onderzoek totaal 
onbetrouwbaar bleken: ze staan hieronder met meldingsnummer en de reden van 
de onbetrouwbaarheid aangegeven           

· 100000147334 : hier is een 881 aangemaakt terwijl dit helemaal niet 
nodig was 

· 100000147351 : fout bij het terugmelden van het einde van de uitval 
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· 100000147202, 100000147473, 100000146460, 100000147329, 
100000146227: hier heeft de fieldmedewerker een job enkele dagen te 
laat ingegeven, met totaal verkeerde tijdsparameters. 

· 100000146030: hier gebeurt de 881 voor de 880 
 
Bij het bestuderen van de data viel het op dat als er bij een opdracht 880 een 
bijkomende opdracht 881 gecreëerd wordt, er vaak onbetrouwbaarheden of fouten 
volgen.  
 
Soms is de doorlooptijd van het werk (W-start tot W-stop) enorm groot. Dit is niet 
noodzakelijk onbetrouwbaar want soms wordt een job voor een langere tijd 
onderbroken, om er na de onderbreking (kan soms een paar dagen zijn) mee verder te 
gaan.  
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Bijlage B:  
Opsplitsing van storingen laagspanning in dringend en niet-
dringend 
 
In deze bijlage is het de bedoeling dat de onderzochte data (alle storingen 
laagspanning van 1/09/2003 tot en met 31/08/2004) opgesplitst worden in dringende 
en niet-dringende storingen laagspanning. In de meeste gevallen is het wel duidelijk 
tot welke categorie een storing laagspanning behoort. Maar in sommige gevallen is dit 
moeilijk in te schatten. Toch was een duidelijke opsplitsing noodzakelijk om een 
grondige data-analyse mogelijk te maken. Hoe de opsplitsing van de data in zijn werk 
gegaan is, wordt hieronder beschreven.  
 
Het totaal aantal storingen laagspanning dat in de tijdsperiode tussen 1/09/2003 en 
31/08/2004 is gemeld, is 8664.  
- Hiervan worden 2879 storingen laagspanning ingepland. Deze jobs krijgen een 
begin- en een eindtijdstip mee, waarbinnen een fieldmedewerker ter plaatse moet 
geweest zijn. Dit zijn niet-dringende storingen laagspanning  
 
- Er zijn 4831 storingen laagspanning duidelijk dringend. Het begintijdstip is gelijk 
aan het meldingstijdstip en deze opdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. 
 
De overige storingen laagspanning zijn niet zo duidelijk in te delen. Op basis van een 
aantal kenmerken van deze opdrachten, is toch getracht een opsplitsing te maken: 

· Jobs met spanningsuitval die ingepland worden door middel van een 
eindtijdstip (due date), maar die toch binnen de vier uur behandeld worden, 
zijn ingedeeld bij de dringende opdrachten. (aantal: 255) 

· Jobs die geen due date toegewezen gekregen hebben, maar waarvan het 
tijdstip van het oplossen van de opdracht veel later dan het meldingstijdstip 
ligt, worden als niet-dringend beschouwd. (aantal: 272) 

· Er zijn een aantal jobs waarvan het begintijdstip duidelijk later ligt dan het 
meldingstijdstip, maar die toch geen due date hebben. Indien deze jobs 
binnen de vier uur na de melding van start zijn gegaan, dan zijn ze ingedeeld 
bij de dringende storingen laagspanning  (aantal 45), is er meer dan vier uur 
verschil tussen de melding en de start van het werk, dan worden ze 
beschouwd als niet-dringend (aantal: 63). 

· Jobs waarvan gegevens over het tijdstip van het oplossen ervan ontbreken of 
duidelijk foutief zijn, zijn ingedeeld op basis van het feit of ze een due date 
hebben (niet-dringend, aantal: 95) of niet (dringend, aantal: 224). 

 
Deze opsplitsing betekent dat er in totaal 5535 (61,8 %) dringende en 3309 (38,2 %) 
niet-dringende storingen laagspanning zijn.  
 
(Als men alleen rekening houdt met storingen laagspanning waarvan men met 
zekerheid kan zeggen of ze dringend zijn of niet, dan krijgt men dat er 62,7 % 
dringend is en 37,3 % niet dringend.) 
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Bijlage C:   
Opdeling van het aantal storingen laagspanning in een 
feestweek  
 
Met een feestweek wordt een week met een feestdag op een werkdag bedoeld. (Uit 
dataonderzoek blijkt dat weken met een feestdag op zaterdag of zondag vergelijkbaar 
zijn met normale weken.) In een feestweek is de verdeling van het aantal storingen 
laagspanning natuurlijk anders, omdat op een feestdag het aantal meldingen van 
storingen laagspanning beduidend minder is. In figuur C.1. zijn in een cirkeldiagram 
de gemiddelde percentages voor een normale werkweek weergegeven.                            
(In het verslag staan deze gemiddelde percentages in een lijngrafiek met 
betrouwbaarheidsintervallen.) 
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                                        Figuur C.1. 
 
Uit dataonderzoek blijkt dat op een feestdag die op een werkdag valt er gemiddeld      
6 % van de storingen laagspanning binnenkomen. Dit is natuurlijk beduidend minder 
dan op een normale werkweek. Dit houdt in dat de gemiddelde percentages van de 
andere dagen lichtjes stijgen. Deze stijgingen gebeuren conform de bovenstaande 
verdeling. 
 
Een voorbeeld: feestdag op maandag   
Gemiddeld wordt er maandag dan 6 % (en niet meer 19.91 %) van het totale aantal 
storingen laagspanning gemeld. De dagpercentages )(dp van de overige dagen worden 

dan op de volgende manier bepaald:  
                              

             
91,19100

)6100(

-

×-
= n

f

dp
dp  ( f = feestweek, n = normale week) 

                              

Het gemiddelde percentage voor dinsdag, in geval van maandag als feestdag, wordt 
dan:   

                (fdp dinsdag) %88,20
09,80

79,1794
=

×
=   
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Voor de overige dagen (ook zaterdag en zondag) kan het gemiddelde percentage op 
analoge manier berekend worden.  
Figuur C.2. toont het cirkeldiagram van de gemiddelde percentages voor een 
feestweek met feestdag maandag.  
 

Dagpercentages feestweek (feestdag maandag)
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                                                  Figuur C.2. 
 
Indien een feestdag op een andere werkdag valt, dan kan men de gemiddelde 
dagpercentages op identieke manier bepalen.  
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Bijlage D:   
Data-analyse: het aankomstproces van dringende en  
niet-dringende storingen laagspanning  
 
In deze bijlage gaat de data-analyse gebeuren van het aankomstproces van dringende 
en niet-dringende storingen laagspanning apart. De gemiddelde tussenaankomsttijd 
tussen twee dringende storingen laagspanning is ongeveer 1uur 38 minuten  
(98,31 min). Voor niet-dringende storingen is de gemiddelde tussenaankomsttijd 
ongeveer 2 uur 39 minuten (159,06 min).   
 
Grondigere analyse is aan de orde, want de tussenaankomsttijden zijn afhankelijk  
van het tijdstip, de dag en de maand (week) waarop ze binnenkomen. Daarom is er 
eerst een jaaranalyse (maand per maand, daarna week per week), daarna een 
weekanalyse (‘Hoe zijn de storingen laagspanning over de week verdeeld?’) en 
tenslotte een daganalyse (‘Hoe zijn de laagspanningstoringen over de dag verdeeld?’) 
gebeurd.   
 
In figuur D.1. vindt men het aantal dringende en niet-dringende storingen 
laagspanning per maand. Uit deze grafiek blijkt duidelijk de seizoensafhankelijkheid.                                     
 

                                                 Figuur D.1. 
                             
 
Figuur D.2. (zie volgende pagina) toont het aantal dringende en niet-dringende 
storingen laagspanning per week. Ook hier is het seizoenseffect duidelijk te merken.                  
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                                                     Figuur D.2. 
 
Als men de data per week bestudeert, dan is het duidelijk dat het aantal gemelde 
storingen afhankelijk is van het feit weekend- of weekdag. Figuur D.3. toont op welke 
manier de dringende storingen laagspanning op weekbasis binnenkomen en geeft de 
verdeling weer voor een normale week. Een normale week is een week zonder 
feestdagen die op een werkdag vallen. (Voor een feestweek, zie bijlage B.) De 
middelste lijn geeft de gemiddelde dagpercentages weer, terwijl de bovenste en de 
onderste lijn respectievelijk de boven- en ondergrenzen van de  
95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddeldes aanduiden.       
                                                         

                                              Figuur D.3. 
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Figuur D.4. toont hetzelfde maar nu voor niet-dringende storingen laagspanning. Let 
wel op: de aankomstdag van niet-dringende storingen laagspanning in het 
wachtrijmodel is de dag van het begintijdstip van de klantenafspraak. Deze dag is niet 
noodzakelijk gelijk aan de meldingsdag. Niet-dringende storingen laagspanning 
worden altijd tijdens de reguliere uren behandeld. De aankomsten van niet dringende 
storingen laagspanning in het wachtrijmodel zullen dus nooit in het weekend 
plaatsvinden.  
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                                                Figuur D.4. 
 
Het aantal meldingen van dringende en niet-dringende storingen laagspanning 
verschilt ook naargelang het tijdstip. Daarom is er een daganalyse gebeurd, zowel 
voor dringende als niet-dringende storingen: voor elk uur van de dag is er gekeken 
welk percentage van de storingen laagspanning er dan aankomt. De verdeling van de 
dringende storing laagspanning over de dag staat in figuur D.5. weergegeven.   

  

                                               Figuur D.5. 
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De verdeling van de aankomsten (= moment van begin van inplanning) van niet-
dringende storingen laagspanning over de dag wordt in figuur D.6. afgebeeld.  
Als men het aankomstproces van deze niet-dringende jobs nauwkeuriger gaat 
bekijken, dan ziet men dat dit aankomstproces opgesplitst kan worden in 2 processen. 
De aankomsten op de vaste tijdstippen  (8u, 9u, 10u, 12u45, 14u en 15u), als gevolg 
van de planning, en de rest (de start van afspraak is ongeveer gelijk aan het 
meldingstijdstip). 
Hoe de planning van niet-dringende storingen laagspanning in de praktijk gebeurt, 
wordt uitgebreid beschreven in bijlage E. 
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                                                        Figuur D.6. 
 
Voor zowel dringende als niet-dringende storingen laagspanning blijkt dat het aantal 
meldingen zowel uur- , dag- als weekafhankelijk is.  
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Bijlage E:   
Analyse van de planning van niet-dringende storingen 
laagspanning 
 
A/ Afhankelijkheid van de begindag van de afspraak t.o.v. de meldingsdag en het 
meldingstijdstip van een niet-dringende storing laagspanning 
 
Meldingsdag (dag waarop de storing gemeld wordt): zaterdag of zondag: 
 
Indien een storing laagspanning zaterdag of zondag gemeld wordt, dan zal de 
begindag van de afspraak niet afhankelijk zijn van het meldingstijdstip van de storing 
laagspanning. De begindag van de afspraak zal in  

· 92 % van de gevallen maandag zijn 
· 4 % dinsdag 
· 2 % woensdag 
· 1 % donderdag 
· 1 % vrijdag 

 
Meldingsdag: maandag tot en met vrijdag: 
 
Indien een storing laagspanning op een weekdag gemeld wordt, hangt de begindag 
van de afspraak af van het meldingstijdstip van de storing. Onderstaande tabel E.1. 
geeft dit verband weer. 
 
Let op: indien hieronder wordt gesproken over een werkdag, dan wordt hiermee 
nooit zaterdag of zondag bedoeld. Indien een op vrijdag gemelde job 1 werkdag 
later gepland wordt, dan wordt hiermee dus maandag van de volgende week 
bedoeld.  
 

=MT het meldingstijdstip van een storing   
=AWT het aantal werkdagen tussen de meldingsdag en de begindag van de afspraak. 

   
 MT Voor 8u 8u-9u 9u-10u 10u-12u 12u-16u  Na 16u 
AWT        

0  95 % 60 % 40 % 35 % 21 % 0 % 
1  5 % 20 % 35 % 40 % 48 % 90 % 
2  0 % 10 % 15 % 15 % 15 % 6 % 
3  0 % 5 % 5 % 5 % 8 % 2 % 
4  0 % 3 % 3 % 3 % 5 % 1 %  
5  0 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 
                                                              

                                                           Tabel E.1. 
 

Uit deze tabel is bijvoorbeeld te lezen dat indien een storing tussen 9 uur en 10 uur 
gemeld wordt, er 40 % kans is dat het begintijdstip van de afspraak voor deze storing 
nog op dezelfde werkdag ligt (of op de eerstvolgende werkdag indien de meldingsdag 
een weekenddag is). Er is 35 % kans dat het begintijdstip van de afspraak 1 werkdag 
later zal zijn, enz… 
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B/ Aantal werkdagen verschil tussen het begin en einde van de klantenafspraak 
 
Voor de onderzochte data bleek dat het aantal werkdagen verschil tussen de begindag 
en de einddag van de klantenafspraak onafhankelijk is van het begintijdstip. In de 
meeste gevallen (82 %) zijn de begindag en einddag van de afspraak gelijk. In tabel 
E.2. volgt een overzicht. 
 

Aantal werkdagen  
verschil 

%  Aantal werkdagen 
verschil 

% 

0 82 %  6 0,5 % 
1 7 %  7 0,5 % 
2 2.5 %  8 0,3 % 
3 1.5 %  9 0,3 % 
4 1.4 %  10 0,3 % 
5 0.5 %  Einddag ligt op laatste dag 

van de maand 
3,2 % 

                                                      

                                                     Tabel E.2. 
 

C/ Afhankelijkheid van het eindtijdstip t.o.v het begintijdstip van een 
klantenafspraak 
 
Als de begin- en einddag van een klantenafspraak verschillend zijn, dan is het 
eindtijdstip van de afspraak voor de onderzochte data steeds 17 uur. 
 
Indien echter begin- en einddag gelijk zijn, dan is het eindtijdstip sterk afhankelijk 
van het begintijdstip. Zoals in bijlage D (figuur D.6.) beschreven is, kan men het 
aankomstproces van niet-dringende storingen laagspanning tijdens de dag in zes 
tijdstippen en zes tijdsintervallen opdelen: de tijdstippen 8u, 9u, 10u, 12u45, 14u en 
15u en de tijdsintervallen 8u-9u,  9u-10u, 10u-12u45, 12u45-14u, 14u-15u en  
15u-17u. Het eindtijdstip kan 10u, 12u15, 15u, 16u of 17u zijn.  
Een overzicht van deze afhankelijkheid vindt men in tabel E.3. 
(Het lezen van de tabel kan als volgt: eerste rij: indien het begintijdstip 8u is, dan is 
het eindtijdstip in 12 % van de gevallen 10u, in 55 %  van de gevallen 12u15, enz.) 
 
Begin / Eind  10u  12u15 15u 16u 17u 
       
8u  12 % 55 % 1 % 1 % 31 % 
8u-9u  6 % 27 % 1 % 1 % 64 % 
9u  0 % 69 % 2 % 2 % 27 % 
9u-10u  0 % 25 % 1 % 1 % 73 % 
10u  0 % 58 % 3 % 3 % 36 % 
10u-12u15  0 % 16 % 3 % 3 % 78 % 
12u15  0 % 0 % 23% 2 % 76 % 
12u15-14u  0 %  0 % 0 % 17 % % 83 % 

14u  0 % 0 % 0 % 7 % 93 % 
14u-15u  0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
15u  0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
15u-17u  0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
                                             

                                                      Tabel E.3. 
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Uit tabel E.3 is het duidelijk dat het eindtijdstip naar achter verschuift naarmate het 
begintijdstip dit ook doet. Dit is natuurlijk vrij logisch omdat elke opdracht voldoende 
ruim moet worden ingepland.  
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Bijlage F:  
Flowdiagram van een  M / H2 / c – model beschreven als een 
Markov-model met lineaire transitierates 
 
Figuur zie volgende pagina. 
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                                           (i+1,j-1)      (i+1,j)   (i+1,j+1) 
                                                                                                                        
                                                                                      λ          (3)                                                                                                                        
                                                       (c-j+1)p1µ 2                            (j+1)p2µ 1 

                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                 

Algemeen: voor 0 < i,                          (i,j)          
                                    0 < j<c           jp2µ 1                              (c-j)p1µ 2                            (1) = (c-1)p2µ 2 + p1µ 1                                                                                                      
                                                                                 λ          (3)                                                     (2) =  p2µ 2 + (c-1) p1µ 1 

                                                                                                                                            (3) = jp1µ 1 + (c-j) p2µ 2                                     

                            (i-1,j-1)       (i-1,j)     (i-1,j+1) 
 

 
      …          …                   …                      …      …                         …     
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             λp1          µ 1                       λp1            2µ 1                                      λp1          (c-1)µ 1                         λp1           cµ 1 
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                                                                                          λp2                                                                                                                     .                                                                                                                 

Algemeen: voor 0 < j < i                              (i,j)’          
                                                                                                                                  
                                                                                        (i-j)µ 2                 

                       λp1        j.µ 1                                                                           

                                          λp2                                                                                                                  . 
                                        (i-1,j-1)’              (i-1,j)’ 
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