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24 maart 2017 3 november 2017 2 november 2018

Gezamenlijke ontwikkeling …LANDELIJKE 
TOEPASSING

Gedurfde ambitie Gereed voor….

…….

Huidige performance (KPI’s) voor 
6 domeinen (1.1.1) KPI’s en ontwikkeling data & 

informatie SLA's (3.1)
(Indicatoren) functiebomen in 
Relatics, (1.1.2/1.1.4)

Omgaan met scopewijzigingen 
(1.1.6)

Combineren functies binnen 
verschillende domeinen (1.1.5) 

Verantwoordelijkheids- verdeling 
publiek-privaat als 
randvoorwaarde (1.1.3)

Beschikbaarheid/ performance 
(4.3)

KPI’s en SLA’s en voor bedienend 
personeel en bedienprocessen 
(2.1)

High level MMI: bedienproces
verschillende domeinen (2.3) iBO: Ondersteuning besluitvorming 

(S, T, O) (3.3)

iHMI (integrated Human Machine 
Interface (4.4)

Uniforme bediening iCentrale
(2.4)

Personeel & Management & 
Opleiding (2.2)

iRadar: Korte termijn voorspelling 
verkeermanagement (3.2)

iGenerator: Data-bronnen 
integreren en verrijken voor 6 
domeinen (3.5)

Veiligheidskaders voor alle 6 
domeinen (4.5)

Blauwdruk functionele 
architectuur iCentrale (4.1)

Koppelvlakken (4.2)

II. Centrale Bediening 
& Personeel

I. Doelen 
& Prestaties

III. Data
& Informatie

IV. Techniek
& Systemen

(Bestuurlijke) omgeving en 
besluitvorming

Professionele & (inter)nationale markt 

(Maatschappelijke) kosten en baten

V. Omgeving 
& Markt

Impact op de DCO-organisatie 
(5.1.2)

Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (5.2.1)

Verkenning toezichthouder 
(5.3.1)

Kennisontwikkeling en -borging 
iCentrale voor Nederland (5.4)

Marketing en communicatie

IV: HoeIII: Hoe II: WatI: Kader V-VII: Voorwaarden 

Praktijkcase Beeldregisseur gem. 
Rotterdam (3.7.1)

Praktijkcase, test iDienst 
‘Verkeersmanagement in

Praktijkcase SLA’s Verkeersregie 
gem. Rotterdam (1.1.9) 

Stappenplankomen tot contract 
iDiensten (1.1.7/5.1.3)

Praktijkcase KPI’s
wegverkeersleiding PNH (1.1.8) 

Praktijkcase Beeldregisseur gem. 
Almere (3.7.2) 

Praktijkcase EMaaS voor MotoGP 
TT Assen (3.9) 

Werkende gebruiksproducten in 
demo-lab voor een iCentrale (4.10)

Publiekprivate opzet aanbesteding 
werkende iHMI (4.11)

Praktijkcase(s): Roadmaps
Provincies Utrecht

Markt voor EMaaS (Event 
Management as a service (N2)

Ketenbeheer as a Service (KBaaS) 
(N6,26,27)

Opleidingsbouwwerk / Opleiding 
netwerkmanager (N7,29)

schaalbare iCentrale—Zuid: 
proces, transitie, aanbesteding

Heuristieken-I voor VM en 
parkeren bij gem. R’dam N22) 

Komen tot RfP’s voor 6 domeinen 
en 3 clusters  (N35) 

Praktijkcase, test iDiensten
vanuit bediencentrales

Best Practices / Definitie 
Managing Agent (5.1.1)

Best Practices inkopen en 
aanbesteden iDiensten (6.1.1)
Modeluitvraag en –contract(en) 
voor iDiensten (6.1.2)

Huidige kosten (3) 
bediencentrales (7.1.1)

MKBA bediencentrales (7.1.2)

Heuristieken-II: Multimodaal 
triggerbased werken (N22) 

Praktijkcase(s): Roadmaps
groningen Bereikbaar (5.1.x)

Nieuwe kosten (3) 
bediencentrales (7.1.1)
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Initiatiefnemers: 6 decentrale overheden
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Gemeente Almere

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Provincie Flevoland

Provincie Noord-Holland

Provincie Utrecht



De aanleiding: het kan véél beter en slimmer
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• Méér dan 150 Centrales in NL!
• Levenscyclus van 7-8 jaar 
• Veel onbekende B&O kosten bij DCO’s 



1e Summit 24 maart 2017: PvA, en het glas op 
publiek-privaat uitwerken iDiensten



Van droom naar daad….
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• > 40 projecten met > 100 
deliverables

• Héél véél praktijktoepassingen 
bij, en met gemeenten en 
provincies

• Veel kennisdelen en -overdracht
• Integrale werkende Demonstrator
• 5 (+2) landelijke standaarden, 

met CROW en PIANOo
• 19 landelijke iDiensten



Toen 1, nu 5 landelijke CROW standaarden



Aanbod DCO-directeuren aan I&W: iDiensten in een 
nieuw landelijk programma (Korte Termijn Aanpak, KTA)



2e Summit 3 november 2017: Resultaat, het glas op 
gereed maken voor landelijke toepassing iDiensten



Van droom naar daad….
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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 uitbreid
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)

2 x 6 iDiensten, “…. as a Service” voor elk domein
o.a. VerkeersManagement as a Service 

(VMaaS)



Beproefd in praktijktoepassingen

DCO Private partij

• Een bestaande centrale op 
afstand real-life overgenomen

• Operationeel: Trigion Schiedam
• Tactisch: MapTM Utrecht
• Opvangen piekbelasting, back-

up, buiten kantoortijden



Beproefd in praktijktoepassingen

DCO Private partij

• Meerdere domeinen gekoppeld: 
tunnel, verkeersmanagement, 
bruggen & sluizen

• In één centrale op één 
bediendesk met multi-
domeinoperatoren



Tunnels

Stadstoezicht en -beheer

Crowdmngmt/Cameratoezicht

Bruggen en sluizen
Verkeersmanagement

Parkeerbeheer

Resultaat: Baten voor stads- en wegbeheerders

Tunnels

Context: snel en sterk veranderende wereld,
met impact in 6 domeinen

1. Beter functionerend netwerk met hogere prestaties [5-10%]
2. Betere dienstverlening aan mobilisten en burgers [5-15%]
3. Lagere kosten [20-40%]
4. Nieuwe, en andere (internationale) business voor private partijen in NL



MKBA – gemeente / provincie met eigen centrale(s)

18

1. Objecten (archetypen)

2. Technisch en functioneel 
beheer

3. Centraal systeem per domein

4. Verbindingen

5. Centraal systeem multi-
domein (IV)

6. Data, objecten & multi-
domein (III)

7. Centrale bediening (II)

8. Personeel (II)

9. Prestaties & doelen (I)

Publiek 

Kosten

Privaat

Maatschappelijke baten

Saldo

Kosten voor privaat inhuren personeel 
liggen tot 40% lager

Publiek: huur ruimte van +/- 100 m2 
(€15.000 PNH). Privaat tot 40% lager

Publiek: afhankelijk inzet fte en aantal 
VRI’s. Privaat: Technisch € 280 per 

jaar/VRI, Functioneel € 500 per 
jaar/VRI

Reactief en 
functioneel beheer

Bediencentrale plus 
NMS plus operator

Bediencentrale plus 
NMS 

Beheercentrale

Gepland cyclisch 
beheer

Publiek: kosten NDW data (PNH: 
€735.000). Privaat: besparing 30-40%

(Data) Publiek: €474.000 (PNH). 
Privaat: tot 40% lager

Publiek: €156.000 (PNH). Privaat: tot 
50% lager

Investeringen

€5.000 
per VRI

+ op beheer 
VRI’s

Inrichten 
bedienruimte 

Kosten 
operators

Verkeerskundig Klimaat
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Hoe hoger het bedienniveau, hoe hoger de effecten op milieu 
en klimaat: tot 8 procent afname van CO2 uitstoot te realiseren

Verkeersmanagement
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MKBA – gemeente / provincie zonder eigen centrale



MKBA – ‘gemiddelde’ gemeente / provincie met e.b. 
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Stappenplan afname iDiensten voor DCO’s
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• In 5 heldere stappen van beleid naar het afnemen van iDiensten
• Ondersteuning voor gemeenten en provincies, de 1e stap is een road map
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Roadmaps gemeenten en provincies

Verkeersmanagement
Parkeermanagement
Crowdmanagement
Watermanagement

Logistiek
Openbare verlichting

Stadsbeheer
Openbaar Vervoer

Infrastructuurbeheer
Afvalmanagement

Stadstoezicht
Gebouwen

Energie
…

Project
iCentrale

Proces
Data 
Gedreven
stad

2018
Koopzaterdag 

december

2020
Showcase Floriade 
rondje Weerwater

2022
Floriade

2024 - 2030>
Data City Almere

2019
Koningsdag

Go-nogo

Opstarten programma Roadmap
Aanwijzen prog leider
(data)governance inrichten
Officieel PSU

Beheer iCentrale dashboard Proef bediening multidomein Bediening multidomein Gebiedsbenadering+

Koppelen verkeer.nu
Koppelen iVRI Uitbreiden iVRI

Koppelen Verkeerplaza

Benutting P garages Verkennen straat P
Beeldregisseur Camera’s binnenstad BT/wifi binnenstad
Brugbediening Noorderplas

Bediening sluizen

Inrichten rol organisatie proceslijn Behoefte waardecreatie toekomst
Benoem ontwikkeltrajecten

Sensoren NOX/ fi jnstof Overige sensoren

Bezetting bussen

Logistiek Bevoorrading Almere Bouwlogistiek Floriade

Stadsbeheer Koppelen Geodata Koppelen GBI

Infrastructuur WIU
Koppelen GOVI Bezetting treinen

Mogel ijk ontwikkeltraject proceslijn

Mogel ijk ontwikkeltraject proceslijn

Mogel ijk ontwikkeltraject proceslijn
Mogel ijk ontwikkeltraject proceslijn

Legenda

Projectl ijn
Proces lijn

Algemeen

Beeldregisseur Opschaling

Technisch Beheer vanuit centrale Huis ter Heide

(Aug) 2017 2018 t/m 2019 > 20222020 - 2022

+ Storingsdienst 
Ketenbeheer 

(MKO)

Managing Agent :Strategisch Advies + Innovaties + Monitorings Dashboard

Interne Organisatie

Multimodale
gebiedscontracten
Prestatiecontract

UAVGc pilot DVM

Contract-
voorbereidingsfase

Taken binnen 
huidige 
organisatie

Taken buiten de 
organisatie 
(Managing 
Agent)

Beheer 
contracten 
(wegkant)

Centraliseren Functioneel Beheer in HTH

Beheer Bediening Advies

+ Bediening door iCentrale

Verkenning en voorbereiding
Multimodale gebiedscontracten

Bediening door RWS

Contract-
voorbereidings

fase

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4Transitiestappen

Pilot Innovatief Partnership

Gemeente Rotterdam

Gemeente Almere Provincie Utrecht

Provincie Noord-Holland



Verkenning van kansen in de 
stedelijke gebieden in heel NL
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…….

• Met senioren van beleid en uitvoering
• Van de diverse domeinen: tunnels, 

bruggen & sluizen, verkeersmanagement, 
parkeermanagement en -beheer,  stads-
toezicht- en beheer, crowd- en event-
management 

• Met seniors en directeuren



Van droom naar daad….
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24 maart 2017 3 november 2017 2 november 2018

Gezamenlijke ontwikkeling …LANDELIJKE 
TOEPASSING

Gedurfde ambitie Gereed voor…

…….

Huidige performance (KPI’s) voor 
6 domeinen (1.1.1) KPI’s en ontwikkeling data & 

informatie SLA's (3.1)
(Indicatoren) functiebomen in 
Relatics, (1.1.2/1.1.4)

Omgaan met scopewijzigingen 
(1.1.6)

Combineren functies binnen 
verschillende domeinen (1.1.5) 

Verantwoordelijkheids- verdeling 
publiek-privaat als 
randvoorwaarde (1.1.3)

Beschikbaarheid/ performance 
(4.3)

KPI’s en SLA’s en voor bedienend 
personeel en bedienprocessen 
(2.1)

High level MMI: bedienproces
verschillende domeinen (2.3) iBO: Ondersteuning besluitvorming 

(S, T, O) (3.3)

iHMI (integrated Human Machine 
Interface (4.4)

Uniforme bediening iCentrale
(2.4)

Personeel & Management & 
Opleiding (2.2)

iRadar: Korte termijn voorspelling 
verkeermanagement (3.2)

iGenerator: Data-bronnen 
integreren en verrijken voor 6 
domeinen (3.5)

Veiligheidskaders voor alle 6 
domeinen (4.5)

Blauwdruk functionele 
architectuur iCentrale (4.1)

Koppelvlakken (4.2)

II. Centrale Bediening 
& Personeel

I. Doelen 
& Prestaties

III. Data
& Informatie

IV. Techniek
& Systemen

(Bestuurlijke) omgeving en 
besluitvorming

Professionele & (inter)nationale markt 

(Maatschappelijke) kosten en baten

V. Omgeving 
& Markt

Impact op de DCO-organisatie 
(5.1.2)

Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (5.2.1)

Verkenning toezichthouder 
(5.3.1)

Kennisontwikkeling en -borging 
iCentrale voor Nederland (5.4)

Marketing en communicatie

IV: HoeIII: Hoe II: WatI: Kader V-VII: Voorwaarden 

Praktijkcase Beeldregisseur gem. 
Rotterdam (3.7.1)

Praktijkcase, test iDienst 
‘Verkeersmanagement in

Praktijkcase SLA’s Verkeersregie 
gem. Rotterdam (1.1.9) 

Stappenplankomen tot contract 
iDiensten (1.1.7/5.1.3)

Praktijkcase KPI’s
wegverkeersleiding PNH (1.1.8) 

Praktijkcase Beeldregisseur gem. 
Almere (3.7.2) 

Praktijkcase EMaaS voor MotoGP 
TT Assen (3.9) 

Werkende gebruiksproducten in 
demo-lab voor een iCentrale (4.10)

Publiekprivate opzet aanbesteding 
werkende iHMI (4.11)

Praktijkcase(s): Roadmaps
Provincies Utrecht

Markt voor EMaaS (Event 
Management as a service (N2)

Ketenbeheer as a Service (KBaaS) 
(N6,26,27)

Opleidingsbouwwerk / Opleiding 
netwerkmanager (N7,29)

schaalbare iCentrale—Zuid: 
proces, transitie, aanbesteding

Heuristieken-I voor VM en 
parkeren bij gem. R’dam N22) 

Komen tot RfP’s voor 6 domeinen 
en 3 clusters  (N35) 

Praktijkcase, test iDiensten
vanuit bediencentrales

Best Practices / Definitie 
Managing Agent (5.1.1)

Best Practices inkopen en 
aanbesteden iDiensten (6.1.1)
Modeluitvraag en –contract(en) 
voor iDiensten (6.1.2)

Huidige kosten (3) 
bediencentrales (7.1.1)

MKBA bediencentrales (7.1.2)

Heuristieken-II: Multimodaal 
triggerbased werken (N22) 

Praktijkcase(s): Roadmaps
groningen Bereikbaar (5.1.x)

Nieuwe kosten (3) 
bediencentrales (7.1.1)



Landelijke toepassing van iDiensten voorbereid 
o.b.v. ervaringen andere landelijke toepassingen
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NDW 
gegevenslevering

IMMA

Talking
Traffic

iDiensten



Prachtige kansen voor landelijke iDiensten 
binnen landelijke en regionale Smart Mobility impulsen
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Kamerbrief ‘Smart Mobility
Dutch Reality’ van 04 oktober jl.

Krachtenbundeling provincies 
en grote gemeenten Korte Termijn Aanpak 

‘Slim & Groen’
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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

‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 


