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Programma

De onderwerpen

• Een korte terugblik & resultaat hoofdgroep “Doelen en prestaties”

• Introductie “Routekaart” richting kwaliteitsafspraken

• Ambities en behoeften in de praktijk….. Een dialoog

• De eerste KPI gestuurde verkeercentrale (praktijk case Noord-Holland)

• Ruimte voor discussie
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Hoofdgroep I ‘Prestaties en Doelen’

Hoofdgroepen II ‘Centrale Bediening en Personeel’

Hoofdgroep III ‘Data en informatie’

Hoofdgroep IV ‘Techniek en (ICT)systemen’

iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor 

transities in centrales
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Hoofdgroep V-VII ‘Omgeving en (professionele) Markt´

DCO



Positie en samenhang in het 

programma iCentrale
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Wie zitten er in de zaal?

• Organisatie
• Publiek

─ Rijk

─ Provincie

─ Gemeente

─ Nood- en hulpdiensten

─ Anders nl….

• Privaat
─ Advies- en consultancy

─ Leverancier

─ Anders nl…..

• In welke domein?
• Verkeersmanagement

• Tunnelmanagement

• Brug- en Sluisbediening

• Stadstoezicht

• Crowd Management 

• Parkeren 

• Anders nl…..

Of een combinatie van domeinen?
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Chinese Menukaart: veel te kiezen
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Terugblik

1e maasandmore summit

Wordt het Chinees of Indisch?

1. Eén domein => Meer domeinen (maar dan geïntegreerd)

2. Eigen organisatie => Meer organisaties

3. Zelf doen => Meer door markt uitvoeren “as a service”



Prestatie-indicatoren voor (centrale)diensten

• Versterken van de link tussen (beleids)doelen en uitvoering

• Zichtbaar maken (huidige) performance

• Trigger voor innovatie 

• Én voor contractmanagement
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Terugblik

1e maasandmore summit



Resultaten / Gebruiksproducten HG I

Overall

• (Super)project met diverse deliverables 

(zowel bronnen als kennisoverdracht)

• Methodiek om te komen tot nuttige prestatieafspraken

• In aanbouw: Ordeningssysteem t.b.v. 

gebruiksproducten

• Live Praktijkcases en –tests t.b.v. toetsing 

gebruikerswaarde 

Gebruiksproducten en standaarden

• Domeinbeschrijvingen: wat is de gewenste 
dienstverlening? 

• KPI’s (voor de zes domein en over domeinen heen)
• Stappenplan voor scope en KPI bepaling

• Performance checks & Maturty – scans (operational
readyness) 

• Input voor modelcontracten, Roadmaps en Kosten-
baten analyse

Realisatie(s) bij DCO’s gemeente Rotterdam en Provincie Noord Holland
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Expliciete kwaliteitsafspraken voor 

iDiensten
publiek-publiek en privaat-publiek

Erik Verschoor (Arcadis), Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland), Sander van Beurden (Gemeente Rotterdam)

Summit: Mobility, Safety and Smart Centres as a Service

Datum: 3 november 2017
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Routekaart

Vanuit “behoefte” naar gerichte selectie van indicatoren

1

0

Erik Verschoor, Projectleider SLA’s en KPI’s



Routekaart naar KPI’s
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Wat wilt u bereiken?

• Beleidsdoelen

• Beschikbaarheid

• Doorstroming / Doorstroming

• Imago

• Samenwerking

• Bedrijfsvoering
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Wat wilt u bereiken?

• Beleidsdoelen

• Beschikbaarheid

• Doorstroming / Doorstroming

• Imago

• Samenwerking

• Bedrijfsvoering

• Project- of programmadoelen

• Specifiek per DCO
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Voorbeeld
Ramssheep Generieke topeisen

(PNH)

iCentrale Selectie Projectspecifieke Topeisen

Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid 2e orde (Doorstroming)

Beschikbaarheid Beschikbaarheid Beschikbaarheid

Onderhoudbaarheid Onderhoudbaarheid

Veiligheid Veiligheid Veiligheid

Beveiliging 2e orde (Imago & Beschikbaarheid)

Gezondheid Leefbaarheid

Duurzaamheid &  

Milieu

Duurzaamheid Leefbaarheid

Economie • Lagere kosten 

• Bijdragen aan marktdoelen en belangen private 

partijen

Bedrijfsvoering

Politiek Imago • Bijdragen aan uitvoeringsdoelen en belangen DCO’s

• Betere dienstverlening aan mobilisten en burgers

Imago (politiek/bestuurlijke sensiviteit)

Klanttevredenheid eindgebruiker

Overige Bereikbaarheid • Beter functionerend netwerk met hogere prestaties Doorstroming
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III: 

Brug en 

sluis-

bediening

IV: 

Stads-

toezicht 

V: 

Parkeer-

beheer

VI: 

Crowd-

managemen

t

I: 

Verkeers-

managemen

t

II: 

Tunnel-

bediending
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Techniek Innovatieve diensten / producten

Personeel / organisatie Data & Informatie

Stap 1: Scoping

Welke domeinen?

Welke services?
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BB

CC

AA
Inrichten (en verrichten) 

van de activiteiten

gericht op prestaties
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Stap 1: scoping
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Mate van betrokkenheid van de DCO
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Stap 1: scoping
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(en verrichten) van de 

activiteiten

Verrichten 

(voorgeschreven 

activiteiten)

N.v.t. --

Techniek Innovatieve diensten / producten

Personeel / organisatie Data & Informatie

Welk domein / welke domeinen?
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√ √

√ √

√

√



Keuzelijst incl. bijbehorende SLA’s / KPI’s

i-Factor Domein Soort KPI

Integreren 

bedieningen & 

techniek

Integreren & Proces-

optimalisatie

Proces-optimalisatie

Combineren 

Meer, incl. 

(bedien)assets / 

functioneel beheer

Meer 

Eén 

Eén of meer

Network performance

Operational performance 

op het domein over 

meerdere domeinen

Operational performance 

TaakuitvoeringEén of meer

Eén of meer

Eén of meer

BB

CC

AA √

√

√
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Combinaties vanuit meerdere perspectieven

1. Bijdragen aan de doelstellingen voor 

bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid;
2. Verbeteren van de dienstverlening naar 

reizigers

3. Verbeteren van de (kosten)effectiviteit en 
efficiëntie 
• Integratie van handelingen op basis van areaal 

(werkgebied)

• Vergelijkbaarheid van kennis en vaardigheden 

van personeel;

• Gelijksoortigheid van de handelingen;

• Werkaanbod en piekbelastingen per domein 

• Planbaarheid

4. Versterken van de concurrentiepositie van het 

Nederlandse bedrijfsleven.
Gegeven de situatie van een DCO

21



Snelle informatie!Van topdoel naar KPI

Invloed iDienst op projectspecifieke topeisen
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Beperkte invloed

Grote invloed

Direct

KPI’s afgeleid van topeisen en invloed van dienstverlener

Topeisen Subproces KPI omschrijving Normwaarde

Doorstroming …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Veiligheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Leefbaarheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

… …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………
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Invloed VM centrale op topeisen

Topeisen Invloed centrale op topeis

Doorstroming (Minimalisering invloed van) incidenten

(Minimalisering invloed van) Storingen DVM

(Minimalisering invloed van) Afwijkend verkeersaanbod

Adequaat geleiden en sturen van verkeer

Monitoren

Veiligheid Handelen conform procedures

Ongevallen veiligstellen

Klanttevredenheid Betrouwbare en actuele informatieverstrekking (weggebruiker)

Beschikbaarheid  (van de service) Beschikbaarheid personeel

Beschikbaarheid keten / dienst (incl. techniek)

Bedrijfsvoering Zelflerend en verbeterend vermogen 

Innovatie

MVO/ social return

Leefbaarheid en duurzaamheid N.v.t. 

Imago Voorkomen imagoschade DCO door niet voldoen aan regelgeving

Samenwerking Tevredenheid DCO

Stakeholders: respons (bereikbaarheid & kwaliteit respons)
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KPI’s voor optimalisaties over de domeinen heen

Welk domein / welke domeinen?

Verkeers-
management

Tunnel-
bediending

Brug- en sluis-
bediending

Parkeerbeheer 
(parkeren)

Stadstoezicht
Crowd-

management

Verkeersmanagement ja ja ja nee ja

Tunnelbediening nee* nee nee** nee

BBrug- en sluis-bediending nee nee nee

Parkeerbeheer (parkeren) Nee ja

Stadstoezicht ja

Crowdmanagement
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Stap 3: Bepaling normwaarde

Nulmeting

Topeisen Subproces KPI omschrijving Normwaarde

Doorstroming …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Veiligheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Leefbaarheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

… …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Bepaling normwaarde op basis van beleidsdoelen  & ambities

Top – down 

Bottom -up

KPI omschrijving Huidige performance

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………
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27

HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, in Hoofdgroepen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, door de bedrijven
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Stream 5.1

Stream 5.2
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Kwaliteitsafspraken voor iDiensten

Behoeften & ambities in de praktijk

Marco Berkhout

Sectormanager Dagelijks Beheer

Sander van Beurden

Manager Stedelijke Bereikbaarheid



Hoe staan de schuiven bij jullie?

31

Eén domein => Meer domeinen (geïntegreerd)

Eigen organisatie => Meer organisaties

Zelf doen => Meer door markt uitvoeren 

• Combinatie toezicht en verkeersregie

• Eenzelfde doel, door alle afdelingen

• De basis op orde, de rest komt later
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… as a Service 

Wat staat er straks op uw dashboard ?
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Inventarisatie kern- en bedrijfsdoelen en koppeling met topdoelen

KERN- EN BEDRIJFSDOELEN R’dam TOPDOELEN VM (iCentrale)

Icm spelregels (eerste aanzet)

• Gastvrijheid
• Rotterdam is bereikbaar voor alle bezoekers en bewoners
• Tijdig informeren weggebruiker (RotterdamOnderweg.nl)

• Betrouwbaarheid
• Hulpdiensten bijzondere aandacht
• Bundels zijn 95% vd tijd beschikbaar
• Parallelle bundels / oeververbinding niet gelijktijdig dicht
• Omleidingsroutes geschikt en gegarandeerd bruikbaar

• Geloofwaardigheid
• Maatregelen alleen aanwezig wanneer van toepassing 
• Informatie op (omleidings)borden, Drips, website klopt

3

Topdoel

Verkeers-

management

Bereikbaarheid/ 

Doorstroming
X

Veiligheid X

Klanttevredenheid X

Beschikbaarheid X

Bedrijfsvoering X

Leefbaarheid / 

Duurzaamheid
X

Imago X

Betrouwbaarheid X

Samenwerking X



Hoe staan de schuiven bij jullie?
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Eén domein => Meer domeinen (geïntegreerd)

Eigen organisatie => Meer organisaties

Zelf doen => Meer door markt uitvoeren 

• Multidomein vanuit 1 centrale

• Bediening voor andere DCO’s! 

• Het inkopen als dienst, KPI gestuurd!



Risico’s , onzekerheden

Uitgangspunt:

- Moet passen binnen de wettelijke kaders (tunnel, brug/sluis)
- Moet passen binnen de politiek gewenste ontwikkelrichting 

(eigenaarschap)

- Moet passen binnen de vastgestelde bedrijfswaarden en daarbij 
horende risicoanalyse

- Moet passen binnen geaccepteerde risico bestuurder (politieke 

aansprakelijkheid)
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… ….. as a Service 

Wat staat er straks op uw dashboard ?
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Onze bedrijfswaarden

37

Vlotte doorstroming

Samenwerking

Beschikbaarheid

Bedrijfsvoering
Imago



Uitdagingen voor (weg)beheerders

Denkt u even mee?

- Raakvlak managen: daar zit de moeilijkheid

- Oplossing moet (nog) gevonden worden

- Hierdoor niveau A nog niet haalbaar

- Met meerdere ON samen / niet op te lossen met KPI’s / stuurmiddel, 
geen dwangmiddel

- Hoe belonen, KPI als optimalisatiemethode / contract laten verdienen
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Conclusies

• iDiensten (nog) geen standaard

• Geen one size fit’s all – behoefte / Roadmap DCO’s vraagt maatwerk

• Inkoop van iCentrale diensten vraagt dialoog en samenwerking tussen 
─ DCO en private partijen!

─ Of tussen de (intern) opdracht gevende afdeling en de uitvoering

• En een blijvende dialoog…….
─ Verschuivende prioriteiten

─ In gesprek blijven tijdens de uitvoering

• Hoogste niveau (A) service is pas haalbaar nadat raakvlakken volledig 
gemanaged zijn
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, in Hoofdgroepen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, door de bedrijven



De eerste KPI gestuurde VM centrale 

van NL 
Praktijkcase Provincie Noord-Holland

Gerben Quirijns, Erik Verschoor (Arcadis), Jan Willem Plomp, David Rus (Provincie Noord-Holland),

Summit: Mobility, Safety and Smart Centres as a Service

Datum: 3 november 2017
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Huidige opdracht
Opdracht inspanningsfase
• Het leveren van opgeleid personeel 

• Onder verantwoordelijkheid van OG.

• Vastgestelde bedientijden

Taakomschrijving Wegverkeersleider inspanningsfase
Het bewaken, sturen en begeleiden van verkeersstromen op het provinciale wegennet 

van Noord-Holland door middel van:

• Herkennen van afwijkingen 

• Bediening van verkeerssystemen;

• Ondersteunen bij calamiteiten

• Informeren van derden;

• Melden van storingen.
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Routekaart naar KPI’s: toegepast op 
VC PNH
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Ambitieniveau: KPI gestuurde VMC

Korte termijn
• van reactief naar proactief 

• Dienstverlening zelfstandig (verkeersverwachting)

• Techniek scheiden van bediening

• Proactief zoeken naar verstoringen

Langere termijn
• Ruimte voor innovatie / ontwikkeling Voorspelling / trend (iRadar)

• Aantonen effect op de doorstroming

• Combi met DVM beheer
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PC in MA tunnelbeheerorganisatie

• De eerste KPI gestuurde VC van Nederland

• Twee domeinen gecombineerd

• Wat levert dit op?
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KPI’s gekoppeld aan verschillende topdoelen 

• Beschikbaarheid

• Doorstroming

• Imago

• Samenwerking

• Bedrijfsvoering
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• Wat willen bereiken?

• Weggebruikers snel geïnformeerd

• Efficient gebruik van de beschikbare capaciteit

• Handelingen van de  VC in lijn met beleidsuitgangspunten

• Goede samenwerking met ketenpartners

• Lerende organisatie

PC 1 concreet: de ongeplande situatie
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Snelle informatie!Van topdoel naar KPI

Invloed iDienst op projectspecifieke topeisen
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Beperkte invloed

Grote invloed

Direct

KPI’s afgeleid van topeisen en invloed van dienstverlener

Topeisen Subproces KPI omschrijving Normwaarde

Doorstroming …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Veiligheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Leefbaarheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

… …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………
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KPI’s PNH niveau B

50

Beschikbaarheid
1. Aantal uren onderbezetting (bijv. onvoldoende personeel of onvoldoende opgeleid)

Doorstroming
2. Afwijking geregistreerde gemiddelde snelheid ochtend/avondspits t.o.v. de referentiewaarde in de 

regelstrategie;
3. Kwaliteitswaarde verantwoording ON op hoe ON heeft bijgedragen aan maximalisatie 

performance wegennet tijdens OS/AS;

4. Idem, voor bijzondere omstandigheden (werkzaamheden, evenementen, etc);
5. Kwaliteitswaarde verantwoording ON op hoe ON bij uitvoering VM rekenschap heeft gegeven van 

specifieke uitgangspunten/aandachtspunten DCO (Voorstel NH: handelingen om vertragingen op 
provinciale prioriteit 1 en 2 wegen te verminderen);

6. Kwaliteitswaarde pro-actieve houding van ON t.b.v. mogelijke netwerk performance verbeteringen 
door maatregelen buiten zijn primaire scope (doen van verbetervoorstellen);

7. Maximale tijd tussen ontstaan incident tot bevestiging incident / storing door operator en/of start 
actie NMS in OS / AS;

8. Gemiddelde tijd tussen ontstaan incident tot bevestiging incident / storing door operator en/of start 
actie NMS in OS / AS;

9. % afwijkend verkeersaanbod tijdens OS en AS is herkend/gedetecteerd;
10. % juiste afweging inzet maatregelen (geen, scenario of losse ad-hoc) in lijn met regelstrategie

Imago
11. Ongeplande wegafsluitingen, storingen in brugbedieningen of tunneltechnische

installaties met impact op wegverkeer zijn binnen 120 seconde na optreden 

gecommuniceerd via wegkantsystemen.

Samenwerking
12. Tevredenheid DCO over hoe goed hij wordt ontzorgd;
13. % juiste toepassing opschalingscriteria bij ongevallen/ incidenten, veel 

verkeershinder, storing en/of overige bijzonderheden;

14. Snelheid respons tussen inkomende telefoongesprekken en inhoudelijke behandeling 
binnen de norm.

Bedrijfsvoering
15. % personeelsleden voldoet aan minimale opleidingseisen voor de functie (bijv. 

domein, gebieds- en objectkennis);
16. Tijdige en volledige oplevering shiftrapportages (beschikbaarheid en inzet ON).

17. % van de shiftrapportages geanalyseerd door teamleider  (verbetervoorstellen, KCO);

18. Tijdige en volledige oplevering operational performance maandrapportage 
(beschikbaarheid en inzet ON);



Snelle informatie!

• Kwantitatief

• Beschikbaarheid van de dienst:  randvoorwaarde !

• Tijdsduur tot detectie van een verstoring (tijdens de spits)

• Informatie over ongeplande wegafsluiting binnen 120 seconden

gecommuniceerd via DRIP’s en digitaal (RadioVerkeersInformatie / navigatie)

• Respons centrale op inkomende meldingen

• Kwalitatief

• Beoordeling optreden VC in bijzondere situaties

• Beoordeling performance door OVK & OG

PC 1 concreet: de ongeplande afsluiting
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Snelle informatie!Praktijkcase 1: nulmeting

Nulmeting

Topeisen Subproces KPI omschrijving Normwaarde

Doorstroming …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Veiligheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Leefbaarheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

… …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Bepaling normwaarde op basis van beleidsdoelen  & ambities

Top – down 

Bottom -up

KPI omschrijving Huidige performance

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Doel 0-meting

• Vaststellen basisniveau

Doel praktijkcase 1

• Beproeven van KPI’s: zijn ze werkbaar? zegt de KPI voldoende over de 

prestatie? wat is de normwaarde?

• Afhankelijk hiervan wordt bepaald welke KPI’s (dus niet standaard alle KPI’s) 

worden meegenomen in het contract van de MA voor de prestatiefase
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De KPI transitieladder

Nulmeting Taakuitvoering
Operational 
performance

Netwerk
performance
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Snelle informatie!

PNH, 

Alles onder controle hier!

Het eindbeeld!
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Voorlopige conclusies praktijkcase

• De nulmeting uitgevoerd d.m.v. observatie, interviews en data-analyses

• Voor een goede meting zijn (meer) meetsystemen of loggingsgegevens 
noodzakelijk. 

• Belangrijk om doelen en specifieke uitgangspunten mee te geven voor 
uitvoering; dit maakt het handelen scherper en de KPI’s afrekenbaar.

• De huidige nulmeting laat zien dat de VC PNH in basis voldoende presteert, 
maar dat de VC naar een hoger niveau kan door

─ een betere opleiding; 

─ meer proactief handelen; 

─ meer technische ondersteuning
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Overall conclusies

• Inhoudelijk 

• Herleidbare set aan topdoelen gekoppelde KPI’s voor zes domeinen beschikbaar

• Vanwege diversiteit in  “klantbehoefte” nog geen generieke SLA’s

• Scope van de werkzaamheden van centrale bepaalt in sterke mate selectie van 

(type) KPI’s

• Combinatie van KPI’s gericht op eigen performance en verbetering van het 

systeem noodzakelijk om tot betere dienstverlening voor de klant te koen

• Randvoorwaarden voor succesvolle KPI gestuurde centrales

• Tactisch kader

• Juiste toepassing het KPI instrument in deze fase van de ontwikkeling

(samenwerken en verbeteren boven afrekenen)
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VRAGEN & DISCUSSIE 
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Wie volgt

Wie biedt een mooie praktijktoepassing om de bouwstenen te beproeven 
op het vlak van objectbediening, crowd management, parkeren, …. ?

Er liggen > 20 iDiensten op de plank!
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, in Hoofdgroepen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, door de bedrijven



Contact en vragen

Deze en alle andere presentaties zijn terug te vinden op:

http://www.maasandmore.com/

Berkhoutm@noord-holland.nl

ajs.vanbeurden@rotterdam.nl

Erik.Verschoor@arcadis.com

Gerben.Quirijns@arcadis.com


