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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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Hoofdgroep I 
‘Prestaties en Doelen’
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‘Centrale Bediening en Personeel’
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‘Data en informatie’
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‘Techniek en (ICT)systemen’

Hoofdgroep V-VII 
‘Omgeving en Markt’



Gereed: 19 landelijke iDiensten

DCO Private partij DCO Private partij DCO Private partij

Cluster 2Cluster 1 Cluster 3
Centrale bediening in eigen bestaande 
bediencentrale(s) slimmer en efficiënter

Scope van centrale bediening uitbreiden 
in eigen bestaande bediencentrale(s)

Realiseren centrale bediening
zonder eigen bediencentrale(s)

7 iDiensten, o.a. iHMI desk, 
multi-domein personeel, 

multi-domein 
informatie(verwerking)

2x6 iDiensten, “…. as a Service” voor elk domein
o.a. Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)



Onze presentatie gaat over….

DCO Private partij DCO Private partij DCO Private partij

Cluster 2Cluster 1 Cluster 3
Centrale bediening in eigen bestaande 
bediencentrale(s) slimmer en efficiënter

Scope van centrale bediening uitbreiden 
in eigen bestaande bediencentrale(s)

Realiseren centrale bediening
zonder eigen bediencentrale(s)

5-E Landelijk Request for Proposal(s): een complete uitwerking als
voorbereiding van een landelijke uitvraag voor iDiensten, waarmee gemeenten en
provincies eenvoudig zelf iDiensten kunnen afnemen.



Prachtige kansen voor landelijke iDiensten 
binnen landelijke en regionale Smart Mobility impulsen
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Kamerbrief Smart Mobility 
Dutch Reality

Krachtenbundeling provincies 
en grote gemeenten Korte Termijn Aanpak 

Slim & Groen



Agenda

1. Uitgangspunten Programma iCentrale

2. Programma’s van Eisen

3. Menukaart

4. Aanbesteding

5. Level playing field
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Uitgangspunten programma iCentrale (1/2)

Lagere kosten, hogere baten

Transitie naar afnemen iDiensten door Decentrale overheden (DCO)

Stimuleren van innovatie door slim integreren en combineren van diensten

Landelijke standaard contracten en tarieven voor alle DCO’s

DCO’s ontzorgen door toegankelijk en eenvoudig aanbestedingsproces

Realiseren schaalvoordelen en synergie
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Uitgangspunten programma iCentrale (2/2)

Beheersing van kosten voor DCO gedurende de looptijd

Voorkomen monopolyposities marktpartijen

Standaard tarieven voor standaard diensten

DCO heeft bij deelname geen verplichtingen voor afname(hoeveelheden)

Potentiële opdrachtomvang per deelnemende DCO inzichtelijk
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Opzet van de RfP
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Beschrijvend document
Bijlagen
• Programma’s van Eisen
• Verplichtingen DCO na opdracht
• Informatie per DCO
• Menukaart



Programma’s van Eisen
De kapstok:

3 clusters

6 domeinen

7 iDiensten ‘in cluster 1’

2 programma’s van eisen

Kwaliteitsborging: reviews
DCO: Decentrale overheid: gemeente, provincie
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DCO Private partij DCO Private partij DCO Private partij

VMaaS,  B&SBaaS, TB&BaaS, PM&BaaS, C&EMaaS, ST&BaaS

Managing 
Agent 

Operatie

iHMI Business Logic

Centraal 
Systeem DCO

Domein 1

Centraal 
Systeem DCO

Domein n

DCO-
Object 1

DCO-
Object n

DCO-
Object 1

DCO-
Object n

Opleiden/Leveren 
multidomein personeel

Koppelen bestaande 
DCO Systemen met 

iCentrale

Data en 
informa-

tie

iHMI
Bedien-

desk

Managing 
Agent 

Technisch 
Beheer



3 Clusters
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• Transitie naar prestatiegericht werken
• Transitie naar combinaties domeinen
• Transitie naar private diensten

Bedrijf helpt DCO bij transitie door 
aanbieden eigen diensten (techniek 
e/o data e/o personeel)

Cluster 1

Centrale bediening in eigen bestaande 
bediencentrale(s) slimmer en 

efficiënter

DCO Private partij

• Back-up
• Peak shaving, weekenden, avonden
• 24/7 (storings)dienst

Bedrijf biedt DCO centrale(s) extra 
diensten vanuit eigen private centrale 
(techniek + data + personeel)

Cluster 2

Scope van centrale bediening uitbreiden 
in eigen bestaande bediencentrale(s)

DCO Private partij

Met gebruik van :
• CMS/platforms (indien beschikbaar bij DCO)
• Netwerkverbindingen met objecten
• Objecten van DCO
Bedrijf voert multi-domein XaaS uit 
vanuit eigen private centrale 
(techniek + data + personeel)

Cluster 3

Realiseren centrale bediening
zonder eigen bediencentrale(s)

DCO Private partij



6 domeinen
• Verkeersmanagement (VMaaS) – sessie 5H
• Brug- en sluisbediening (B&SBaaS) – sessie 5G
• Tunnelbewaking en -bediening (TB&BaaS)
• Parkeermanagement en -beheer (PM&BaaS)
• Crowd- en Eventmanagement (C&EMaaS)
• Stadstoezicht en -beheer (ST&BaaS)

à 6 iDiensten in elk van de clusters 2 en 3
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Generieke Scope diensten Cluster 3

Centraal Systeem 
Aanbieder

Centraal Systeem 
DCO

Domein 1

Centraal Systeem 
DCO

Domein n

Object 
1

Object 
n

Object 
1

Object 
n

Functioneel 
Beheer 

(configuratie)
1ste lijns Technisch 

Beheer.

Scope Aanbieder

DCO

optie

DCO Regie over de dienst



7 iDiensten in cluster 1
1. Managing Agent (prestatiesturing tbv DCO)
2. Opleiden multidomein personeel (operators, netwerkmanagers)
3. Leveren multidomein Personeel (operators, netwerkmanagers)
4. Data en Informatie
5. iHMI / Business Logic (‘iCentrale intelligentie’)
6. Integrated Bediendesk (‘iDesk’)
7. Koppelen bestaande Systemen (met iCentrale)
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7 Diensten in cluster 1: de samenhang

14

Managing 
Agent 

Operatie

iHMI Business Logic

Centraal 
Systeem DCO

Domein 1

Centraal 
Systeem DCO

Domein n

DCO-
Object 1

DCO-
Object n

DCO-
Object 1

DCO-
Object n

Opleiden/Leveren 
multidomein personeel

Koppelen bestaande 
DCO Systemen met 

iCentrale

Data en 
informa-

tie

iHMI
Bedien-

desk

Managing 
Agent 

Technisch 
Beheer



2 Programma’s van Eisen
• Inleidend document
• PvE Cluster 1: 7 diensten
• PvE Cluster 2 en 3: per domein per cluster à in totaal 12 diensten

• Bijlagen
• informatie per DCO per dienst
• Verplichtingen van de DCO
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Uitwerking RfP’s
Opstellers
Publiek-private partners programma iCentrale, met materiekennis/ervaring met Domein of
iDienst

Coördinatie
Kernteam programma iCentrale

Reviews
Partners, externe partijen en DCO’s: 64x en teller loopt nog!
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Deskundige auteurs en veel reviewers
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Nr iDiensten / 'as a Service' 

# 1 2 3

1 Managing Agent (prestatiesturing tbv DCO)

2 Opleiden multidomein personeel (operators, netwerkmanagers) 5

3 Leveren multidomein personeel (operators, netwerkmanagers) 5

4 Data en Informatie 4

5 iHMI / Business Logic (‘iCentrale intelligentie’) 5

6 Integrated Bediendesk ('iDesk') 2

7 Koppelen bestaande DCO-systemen (met iCentrale) 3

Σ 24

# 1 2 3

1 Verkeersmanagement (VMaaS) 3

Σ 3

# 1 2 3

1 Verkeersmanagement (VMaaS) 13

2 Brug- en sluisbediening (B&SBaaS) optie: Machinerichtlijn 6

3 Tunnelbewaking en -bediening (TB&BaaS) 4

4 Parkeermanagement en -beheer (PM&BaaS) 4

5 Crowd- en eventmagement (C&EMaaS) optie: Pop-up iCentrale 7

6 Stadstoezicht en -beheer (ST&BaaS) 3

Σ 37

      Reviews            (#, extra ronde)
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Keten
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Menukaart
Voor DCO en voor Aanbieder:
Gewenste vs aan te bieden diensten

Kenmerken:
• Aantal keuzes beperken
• Eenheidsprijzen vormen de basis
• Landelijke standaard
• Beperkt maatwerk
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Aanbesteding: de procedure
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Openbare aanbesteding 
Raamovereenkomst (ROK)

Start 
uitvoering
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Proof of 
concept
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Periodiek openstellen ROK voor:
1. Toetreden nieuwe DCO’s
2. Toetreden nieuwe marktpartijen
3. Optimaliseren contracten



Algemeen over aanbesteding (1/2)

• Bij inschrijven ROK niet alle detailinformatie al nodig over DCO’s omdat alleen de
iDiensten (standaard diensten) beprijsd hoeven te worden en niet al DCO specifieke
aspecten (=maatwerk)

• ROK periodiek open te stellen voor nieuwe DCO’s, marktpartijen en aangescherpte
eisen en wensen

• Procedure combineert aspecten van aanbesteding van IenW - Integrale
Mobiliteitsmanagement Architectuur (IMMA), NDW – gegevenslevering en Talking
Traffic

21



Vergelijking NDW, IMMA, Talking Traffic
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NDW 
gegevenslevering

IMMA

Talking
Traffic

Mate waarin ROK 
uitvoeringselementen 
NOK vastlegt

iDiensten



Algemeen over aanbesteding (2/2)

Enkele verschillen ten opzichte van raamcontracten van NDW, IenW IMMA,
Talking Traffic
• ROK iDiensten legt naast (basis)kwaliteit ook tarieven vast in de menukaart. iDiensten

zijn immers ‘standaarddiensten’ dus ook standaardtarieven, DCO onafhankelijk.
• Bij NOK naast vaste elementen ROK nog wel ruimte voor specifieke situatie DCO

• Aanvullende kostenopgave mogelijk voor maatwerk
• Enkele kwalitatieve gunningscriteria
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1 – Aanbesteding Raamovereenkomst (ROK) (1/2)

Europese openbare aanbestedingsprocedure
• Publicatie op TenderNed
• Reguliere vragenrondes + beantwoording in Nota’s van Inlichtingen

Inschrijving door marktpartij per perceel
• Marktpartij biedt aan op de voor hem interessante percelen
• Inschrijving kan zelfstandig of met andere partijen. Per perceel kan dit verschillen.

Controle geschiktheid van de inschrijver
• Algemene controle op uitsluitingsgronden
• Geschiktheidseisen (w.o. referenties) niet te streng, immers weinig ‘ervaring’ mogelijk
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1 – Aanbesteding Raamovereenkomst (ROK) (2/2)

Beoordeling kwaliteit van de inschrijving
• Beoordeling kwalitatief gunningscriterium op aannemelijkheid leveren goede kwaliteit
• Toets op aangeboden tarieven in menukaart (realiteitsgehalte, niet abnormaal

hoog/laag)

Bij voldoen aan de eisen en voldoende goede kwaliteità gunning ROK
• Bij voldoen aan eisen kwaliteit en tarieven wordt ROK gegund
• Wettelijke termijn van 20 dagen om bezwaar te maken (kortgeding) tegen gunning
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2 - Nadere overeenkomst (NOK) (1/2)

ROK-partijen ontvangen nadere offerteaanvraag van DCO per perceel
• Opdracht DCO van één of meer percelen
• Alle ROK-partijen binnen een perceel ontvangen een gedetailleerde aanvraag

Offerte aanvullend beoordeeld op prijs maatwerk en kwaliteit
• ROK-partij kan maatwerk (+/-) beprijzen aanvullend aan tarieven menukaart
• Kwalitatief gunningscriterium, gericht op ontzorging DCO
• Kwalitatief gunningscriterium, gericht op implementatie voor DCO

Beoordeling offerte volgens vooraf vastgestelde puntentoekenning
• Score kwalitatief gunningscriterium inrichting dienstverlening overgenomen uit ROK
• Som tarieven menukaart en maatwerk gescoord op per DCO specifieke ‘waardecurve’

die in nadere offerteaanvraag is opgenomen + aanvullende kwalitatieve criteria
26



2 - Nadere overeenkomst (NOK) (1/2)

Hoogste scorende aanbieder krijgt NOK voorlopig gegund
• Winnende partij voert Proof of Concept (PoC) uit.
• Bij succesvolle PoC en geen bezwaar (kortgeding) volgt definitieve gunning NOK

Na definitieve gunning start inleerfase
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Toets aan uitgangspunten (1/3)

Lagere kosten, hogere baten
ü Synergievoordelen komen tot uiting in prijzen en door gunningsdruk
ü Kwaliteit is één van de gunningscriteria

Transitie naar afnemen iDiensten door Decentrale overheden
ü ROK kan periodiek worden ‘opengezet’ voor nieuwe marktpartijen en DCO’s

(vergelijkbaar met IMMA of NDW Raamovereenkomst)

Stimuleren van innovatie door de ontwikkeling van diensten
ü Geen belemmeringen in aanbestedingsprocedure

Landelijke standaard contracten en tarieven, DCO’s wijken niet af
ü Gebruik standaard eisenpakket en standaardtarieven in menukaart

28



Toets aan uitgangspunten (2/3)

DCO ontzorgen door toegankelijk en eenvoudig aanbestedingsproces
ü Feitelijk alleen kosten (tarieven menukaart + maatwerk) te beoordelen + DCO

specifieke kwaliteitscriteria.

Realiseren schaalvoordelen en synergie
ü Toepassen van ‘automatische’ staffelkortingen conform menukaart bij leveren meer

diensten en/of beleveren meer DCO’s

Beheersing van kosten voor DCO gedurende de looptijd
ü Doordat ook maatwerk onder gunningsdruk valt, lagere kosten waarschijnlijker dan

wanneer geen gunningsdruk

Voorkomen monopolyposities marktpartijen
ü Selectie meerdere aanbieders per iDienst in de ROK
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Toets aan uitgangspunten (3/3)

Standaard prijslijst
ü Tarieven menukaart en staffelkortingen onderdeel van ROK

DCO bij deelname ROK geven geen garanties over afnamehoeveelheid
ü Partijen hoeven niets af te nemen of slechts een deel van hun initiële behoeften.

Potentie per aanbesteding af te leiden uit aantal deelnemende DCO’s
ü Informatie per DCO bij ROK, maar vooral bij NOK (i.v.m. maatwerk)
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Level playing field
• Gedurende looptijd programma iCentrale publicatie van (tussen)resultaten via de

website www.maasandmore.com
• Organisatie van meerdere breed toegankelijke congressen en presentaties over het

programma en de resultaten
• Reviews door diverse andere (markt)partijen dan partijen die deelnemen aan

Programma iCentrale
• Het ‘ontkoppelen’ van de 13 deelnemende markpartijen en de aanbesteding tussen

Q4 2018/Q1 2019
• Publicatie concept aanbestedingsdocumenten met marktconsultatie op

TenderNed met bijeenkomst en vraag om concepten te reviewen en suggesties voor
verbetering.
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http://www.maasandmore.com/


Conclusies
• Programma’s van eisen voor 19 samenhangende iDiensten
• Voor decentrale overheden met en zonder eigen bediencentrale(s)
• Aanbestedingsvorm gebaseerd op ervaringen NDW, IMMA en Talking Traffic
• Toegankelijke Aanbestedingsvorm met Raamovereenkomst en Nadere

Overeenkomst met maximale invulling van de uitgangspunten
• Inhoudelijke eisen zijn zéér uitgebreid en breed getoetst.

Aanbestedingsvorm is zéér gedegen getoetst door externe
aanbestedingsdeskundigen

• Heel veel zekerheden ingebouwd voor overheden: het wordt niet slechter,
je kunt altijd terug naar wat je hebt en je betaalt alleen voor verbetering

• Veel aandacht voor borgen level playing field
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Ontmoet ons ook op
• Vakbeurs Mobiliteit 28 - 29 november 2018 in Houten
• InfraTech 2018 15 - 18 januari 2019 in Rotterdam
• ITS World Congress 3 - 6 juni 2019 in Eindhoven/Helmond 

Alle presentaties zijn terug te vinden op: http://www.maasandmore.com/summit

Gerard Martens Koen Idzenga
Martens Verkeersadvies Idzenga Advies

André Loos Marcel Westerman
Landelijk programmamanager MARCEL

‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 


