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Check-in
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Opening
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Kader van de training
Doelstelling
Het is een basisopleiding netwerkmanager binnen de 6 domeinen. Het is geen introductie,
maar een toelichting op de taken die van een netwerkmanager verwacht mogen worden.

Inhoudelijke programmaonderdelen zijn ingevuld. Bij sommige andere onderdelen
(leidinggeven, coaching) wordt verwezen naar externe trainingsbureaus.
Kader
De opleiding is ontwikkeld in het kader van het programma iCentrale. Dit is een initiatief van
meerdere wegbeheerders om samen met private partijen de integrale kwaliteit van de
dienstverlening aan de gebruiker (bijv. (vaarwegen)weggebruiker) te verbeteren. Dat
gebeurt door het slim combineren en/of integreren van diensten.
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Inhoud
1.
2.
3.
4.
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Achtergrond iCentrale
iCentrale Bedienfilosofie
Wat is een netwerkmanager?
De transitie van functie naar rol
De scheiding in taken tussen operator en netwerkmanager
De Opleidingsbehoefte netwerkmanager
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Centrales in Nederland
➢ 150+ publieke centrales in Nederland op
verschillende domeinen
➢ Levenscyclus circa 7-8 jaar

Voorbeeld: brugbediening
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Inleiding

iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales

Hoofdgroep I ‘Prestaties en Doelen’

DCO

Hoofdgroepen II ‘Centrale Bediening en Personeel’

Hoofdgroep III ‘Data en informatie’

Hoofdgroep IV ‘Techniek en (ICT)systemen’

Hoofdgroep V-VII ‘Omgeving en (professionele) Markt
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Domeinen

Tunnels

Stadstoezicht en -beheer

Bruggen en sluizen

Verkeersmanagement

Crowdmanagement/cameratoezicht

Parkeerbeheer
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6 domeinen: slim combineren en integreren
Binnen het programma iCentrale wordt gewerkt naar een centrale waar data en informatie,
systemen van weg en stadsbeheerstaken op een slimme wijze worden gecombineerd
en/of geïntegreerd.

Tunnels

Stadstoezicht en -beheer
Multimodaal

Bruggen en sluizen

Verkeersmanagement

Crowdmanagement/
cameratoezicht

Hulpdiensten

Ik bedien
meerdere
domeinen!

Parkeerbeheer
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De iBedienfilosofie
Het bedienen van meerdere domeinen heeft consequenties voor de wijze van bedienen. De
iBedienfilosofie beschrijft deze gewenste wijze van bediening:
1.
2.
3.
4.
5.

Een iCentrale moet meer domeinen en meer klanten tegelijk aankunnen;
Tenminste een deel van de operators moeten multi-domein inzetbaar zijn;
Werk moet “prioritair” verdeeld kunnen worden;
Waar het kan moeten werkprocessen geautomatiseerd worden;
Werkprocessen moeten op basis van triggers aangeboden worden;

6. iCentrale moet kritische massa hebben (dat wil zeggen voldoende bemensing om flexibel en
gebalanceerd het werkaanbod onder de operators te kunnen verdelen);
7. iCentrale moet flexibel, op basis van de klantvraag, kunnen opschalen en schakelen;
8. Wachttijden zijn alleen acceptabel als deze binnen de SLA passen (SLA kan gemiddelde
wachttijden vastleggen);
9. iCentrale bedient mogelijk meerdere opdrachtgevers met meerdere SLA afspraken.
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De transitie van functie naar rol
De iBedienfilosofie schetst een belangrijke verandering in de definitievorming waarin gesproken
wordt in centrales. We spreken in de iBedienfilosofie van: de transitie van functie naar rol. Dit
betekent dat personen die werkzaam zijn op een centrale bedienlocatie een bepaalde rol hebben.
Voor alle domeinen introduceren we 3 rollen:
1. Operator: Operationeel voor bediening en monitoring (wegverkeersleider, brugbedienaar,
tunnelbediening, parkeerbeheer, stadstoezicht, crowdmanager, enzovoort);
2. Netwerkmanager: Tactisch/domeinoverschrijdend: operationele taken, unieke
werkprocessen, externe regie en coördinatie;
3. Klantmanager: Strategisch/Klantbeheer: Managing Agent. Beheert de SLA’s met KPI’s.
De verschillende rollen kunnen afhankelijk van de omstandigheden uitgevoerd worden door
verschillende of dezelfde personen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een persoon in de rol operator
bij aanbod van bepaalde taken ook tijdelijk de rol van netwerkmanager kan invullen. Deze
persoon dient dan wel deze competenties te bezitten.
De klantmanager wordt hier buiten beschouwing gelaten, er uitsluitend ingegaan op:
- De operationele rol van de operator;
- De operationele/tactische rol van de netwerkmanager.
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Wat is een Netwerkmanager?
Een Netwerkmanager is een rol binnen een centrale met multi domein bediening. In
de basis een aansturende rol van een team, gebaseerd op (diepere) inhoudelijke
kennis dan de operator.

Rol binnen
de
centrale…

Aansturen,
leiding
geven,
overzicht
houden…

In het veld
van multi
domein
bediening…

Inhoudelijke
kennis als
fundament…
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De transitie van functie
naar rol
Nummer

Domein

Huidige Functie

Rol bij multi domein
bediening

1

Bedienen en bewaken van
tunnels

•

Tunneloperator

•

Operator

2

Verkeersmanagement

•
•
•

Wegverkeersleider
Coördinerend wegverkeersleider
Operationeel Verkeerskundige

•
•
•

Operator
Netwerkmanager
Netwerkmanager

3

Bedienen en bewaken van
bruggen en sluizen

•
•
•

NAUTOP 2: Sluismeester
NAUTOP 2: Brugmeester
NAUTOP 3: Verkeersleider

•
•
•

Operator
Operator
Operator

4

Stadstoezicht- en beheer

•
•

Observant
Teamleider

•
•

Operator
Netwerkmanager

5

Parkeerbeheer

•

Operator

•

Operator

6

Crowdmanagement

•

Operator

•

Netwerkmanager
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Waar ligt de scheiding in taken tussen de operator
en de netwerkmanager?
Een analyse per domein

1

Taken operator & netwerkmanager
Bedientaken en simpele beeldopbouwtaken passen bij de rol van operator.
• Voor deze taken dienen procedures en protocollen beschikbaar te zijn;
• De taken worden zoveel mogelijk triggerbased aangeboden aan de operator;
• Een operator kan één kritisch werkproces tegelijkertijd bedienen;
• Operators kunnen meerdere niet-kritieke werkprocessen tegelijkertijd bewaken, monitoren
en/of managen. Typische competenties die hierbij passen zijn conform procedures werken,
basis communicatievaardigheden en overzicht houden.
Drie type taken van de operator:
1. monitoring/bewaaktaak;
• Bekijken van informatie om na te gaan of er zich een situatie voordoet die zodanig is dat
een vervolgactie nodig is.
2. Actieve bedientaak;
• Routinematige taken waar het gaat om beoordelen, bekijken en bedienen.
3. Complexe bedientaak;
•
Onverwachte gebeurtenissen. Taken die niet-routinematig zijn.
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Taken operator & netwerkmanager
De netwerkmanager voert taken uit die uitgebreidere competenties vergen in vergelijking met
een operator. Het kunnen analyseren, leidinggeven, coördineren, probleem oplossen zijn
typische competenties die passen bij de netwerkmanager.

Bijbehorende taken zijn bijvoorbeeld:
• Ingewikkelde beeldopbouw;
• Crisisafhandeling;
• Taken zonder procedures;
• Diepgaande analyse techniek;
• Zeer specifieke bediening;
• Taakverdeling;
• Opdrachten definiëren;
• Coaching;
• Kennisoverdracht.
Bijbehorende competenties zijn:
• Procedures uitvoeren;
• Overzicht houden;
• Communiceren.
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Taken en competenties operator vs
netwerkmanager
Afwegingskader combineren en integreren van taken binnen domeinen.
Rol

Passende taken bij de rol

Operator

▪
▪

Bedientaken
Standaard beeldopbouwtaken

▪
▪

▪
▪

Operators kunnen slechts één kritiek werkproces tegelijkertijd bedienen
Operators kunnen meerdere niet-kritieke werkprocessen tegelijkertijd
bewaken, monitoren en/of managen

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

De netwerkmanager heeft coördinerende en/of leidinggevende taken
aan een team (bijv. coördineren taakverdeling of definiëren opdrachten)
Mede uitwerken beleidsplannen
Ingewikkelde beeldopbouwtaken (langere duur)
Taken uitvoeren die geen gangbare procedure kennen.
Afhandelen van crisissituaties

▪
▪
▪
▪

Bediening van specifieke bedienobjecten
Coaching van operators bij lastige bedieningsvraagstukken
Specifieke analyserende kwaliteiten techniek bij bedienobjecten
Kennisoverdracht / sturing aan verbetercyclus

▪
▪
▪
▪

Netwerkmanager

Belangrijkste
Competenties

▪
▪
▪
▪

Procedures
Procedures /
Overzicht houden
Overzicht houden
Communiceren

Leidinggeven /
coördineren
Analyseren
Analyseren
Probleem oplossen
Analyseren /
Procedures
Procedures
Leidinggeven
Probleem oplossen
Zelfontwikkeling
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De netwerkmanager in de multi domein omgeving,
wat bekent dit voor zijn competenties?
Een analyse op hoofdlijnen

1

Opleidingsbehoefte netwerkmanager in een
multidomein omgeving
Voor multidomeinbediening verkeersmanagement, brug-, sluis- en tunnelbediening
dient er een basisopleiding netwerkmanager ontwikkeld te worden.
Hierna per domein inzicht in
- Of er een netwerkmanager aanwezig is
- Wat de opleidingsbehoefte voor de netwerkmanager is
- Voorbeeldtaken van de netwerkmanager
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Belangrijkste veranderingen in competenties in de multidomein bediening
voor de rol netwerkmanager
NAAR
Tunnels

Verkeersmanagement

Bruggen/
Sluizen

Stadstoezichten beheer

Parkeerbeheer

VAN
Omgeving
Technische
VM-kennis

Tunnels
Verkeersmanagement

Procedures
OTO-traject
Coördineren

Bruggen/
sluizen

Procedures
OTO-traject
Coördineren

Omgeving
Technische
VM-kennis

Nautische opl.
Procedures
Objectkennis

Kijkopdrachten
definiëren

Nautische opl.
Procedures
Objectkennis

Kijkopdrachten
definiëren

CrowdManage
ment

Multimodaal
Multidomein
Beleid

Kijkopdrachten
definiëren

Multimodaal
Multidomein
Beleid

Stadstoezichten beheer
Parkeerbeheer
Crowdmanagement

Omgeving
Technische
VM-kennis

Kijkopdrachten
definiëren

Aansturing
parkeer operators
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Opleidingsbehoefte binnen de domeinen (inhoud competenties)
voor de rol netwerkmanager
G

H

I

J

K

L

NAAR
Tunnels

Verkeersmanagement

Bruggen/
Sluizen

Stadstoezichten beheer

VAN
Omgeving
Technische
VM-kennis

Tunnels
Verkeersmanagement

Procedures
OTO-traject
Coördineren

Bruggen/
sluizen

Procedures
OTO-traject
Coördineren

Omgeving
Technische
VM-kennis

Nautische opl.
Procedures
Objectkennis

Kijkopdrachten
definiëren

Nautische opl.
Procedures
Objectkennis

Kijkopdrachten
definiëren

Parkeerbeheer

CrowdManage
ment

Multimodaal
Multidomein
Beleid

Kijkopdrachten
definiëren

Stadstoezichten beheer

Multimodaal
Multidomein
Beleid

Parkeerbeheer

Multimodaal
Multidomein
Beleid

Crowdmanagement

Omgeving
Technische
VM-kennis

Kijkopdrachten
definiëren
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Opleidingsbehoefte netwerkmanager
▪

G: Bedienen en bewaken tunnels / H: Verkeersmanagement / I: Bedienen en bewaken
bruggen/sluizen / L: Crowdmanagement: vanuit al deze domeinen bestaat er in meer of in
mindere mate de behoefte aan een opleiding netwerkmanager. Op dit moment ontbreekt er
een basisopleiding netwerkmanager. Veelal wordt de rol van netwerkmanagement ingevuld
door een operator met aanvullende competenties. Dit is ook de opleidingsroute. In geval van
multidomeinbediening dient de netwerkmanager eerst het opleidingsprogramma te volgen
voor operator, en deze aan te vullen met de specifieke onderdelen voor de rol van
netwerkmanager. Dat betreft conform het functieprofiel taken als leidinggeven, coördineren,
coachen, maar ook specifieke inhoudelijke systeem- of objectkennis. Voor
multidomeinbediening dient er een basisopleiding netwerkmanager ontwikkeld te worden.

▪

J: Stadstoezicht- en beheer: is een apart domein. De taak van de netwerkmanager binnen dit
domein bestaat voornamelijk uit het definiëren van kijkopdrachten voor de operators. Voor de
netwerkmanagers vanuit de andere domeinen is hier geen specifieke opleiding voor
beschikbaar. De opdrachten en taken zijn per beheerder verschillend. Deze opleiding dient
dus volledig on the job plaats te vinden. Er hoeft dus geen opleiding netwerkmanager
stadstoezicht- en beheer ontwikkeld te worden.

▪

L: Crowdmanagement: vanuit de domeinen verkeersmanagement, stadstoezicht- en beheer
en parkeerbeheer bestaat een opleidingsbehoefte. Het huidige opleidingsaanbod is gericht
op de individuele competenties van een persoon en opleidingen zijn al goed extern te
volgen. Er hoeft dus geen aparte opleiding netwerkmanager crowdmanagement ontwikkeld
te worden.
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Domein: Verkeersmanagement

Operator & Netwerkmanager
• Het domein kenmerkt zich door zowel simpele bedientaken als ingewikkelde beeldopbouwtaken
waarbij analyserende en probleemoplossende competenties vereist zijn. Deze laatste taken vergen
een uitgebreide competentie analyseren en probleem oplossen.
•

Grofweg liggen de toptaken ongeveer momenteel 50-50 verdeeld tussen operator en
netwerkmanager op basis van de competenties.

•

Domein kent zowel operators als netwerkmanagers

•

Voorheen: Operationeel verkeerskundige of coördineren wegverkeersleider, in multi domein:
Netwerkmanager
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Voorbeeldtaken: Verkeersmanagement
Operator

Opleidingsbehoefte

•
•

•

Omgeving technische VM-kennis

•

Voor multidomeinbediening dient
er een basisopleiding
netwerkmanager ontwikkeld te
worden.

Observeren en signaleren van afwijkingen in het verkeersbeeld;
Afhandelen VM verzoek inzet Dynamisch Route
Informatiepaneel (DRIP) of camera.

Netwerkmanager
•
•
•
•
•
•
•
•

Het afhandelen VM-verzoek inzet van een
verkeersregelinstallatie;
Het afhandelen VM verzoek inzet software of overige verzoeken;
Het afhandelen bedieningsverzoek bedienbaar object reguliere
situatie (spitsstrook/tunnel/brug);
Het afhandelen hardware storing met impact op uitvoering
verkeersmanagement;
Het afhandelen van incidenten;
Het afhandelen van incidenten waarbij sprake is van crisis;
Het afhandelen van een evenement;
Het afhandelen van werk in uitvoering.
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Domein: Brug-, Sluis- en Tunnelbediening

•

Hier is de netwerkmanager een operator die ‘extra’ kwaliteiten heeft en nog steeds alle ins
en outs van het object kent (inhoudelijke kennis)
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Voorbeeldtaken: Brug-, Sluis- en Tunnelbediening

Operator
• Volgen van scheepvaart
• Verstrekken verkeersinformatie
• Registreren verkeersinformatie
• Observeren van vaarwegen en omgeving

Netwerkmanager
• Bepalen impact (ongeplande beperkingen) (ONM
verkeer)
• Voorbereiden verkeersmaatregel (ongeplande
beperkingen) (ONM verkeer))
• Ondernemen acties om beperking te verhelpen
en verkeersmaatregel te effectueren (ONM
verkeer)
• Taakverdeling (aansturen)
• Kennisoverdacht & ontwikkeling

Opleidingsbehoefte netwerkmanager
• Kijkopdrachten definiëren

•
•
•

Nautische opl. Procedures Objectkennis
Procedures OTO-traject coördineren
Omgeving technische VM-kennis
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Voorbeeldtaken: Tunnelbediening

Operator
• Het waarnemen van incidenten door middel van
signalen vanuit de detectiesystemen
• Het ontvangen van meldingen
Netwerkmanager
• Handmatige handelingen bij evacuatie
• Controle op vluchters
• Handmatige handelingen bij omleidingen
• Controleren en herstellen van TTI
• Handmatige handelingen overgang calamiteiten
bedrijf naar normaal bedrijf

Opleidingsbehoefte netwerkmanager
• n.v.t.

•
•

Procedures OTO-traject coördineren
Omgeving technische VM-kennis
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Domein: Parkeerbeheer

•

Netwerkmanager niet van toepassing
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Domein: Crowdmanagement

•
•

Dit domein kan in de basis alleen door een netwerkmanager rol uitgevoerd worden. Dit
vanwege het hoge competentieniveau.
Ondersteund door enkele specialisten voert de netwerkmanager zijn rol uit.
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Voorbeeldtaken: Crowdmanagement

Netwerkmanager
• Observant Centrale Meldkamer- uitvoeren
ordehandhavingsmaatregelen
• Uitwerking plan
• Ordebewaker op locatie - Uitvoeren
ordehandhavingsmaatregelen
• Uitvoeren ontruimingshandelingen
• Mondelinge en schriftelijke rapportage

Opleidingsbehoefte netwerkmanager
•
Multimodaal Multidomein Beleid
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Domein: Stadstoezicht- en beheer

• Taken worden uitgevoerd door operator én netwerkmanager
• De taken van stadstoezicht- en beheer verschillen per (weg)beheerder
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Voorbeeldtaken: Stadstoezicht- en beheer

Operator
• Ontvangen gerichte opdrachten, instructies
• Inlezen werkinstructies
• Controleren hulpmiddelen
• Bijdragen aan draaiboeken

Opleidingsbehoefte netwerkmanager
• Geen aparte opleiding nodig, maar wel:
• Definiëren van kijkopdrachten
• Teamleiding

Netwerkmanager
• Definiëren van kijkopdrachten op basis van
historische data, gericht op schoon/veilig en
crowdmanagement
• Inzetten interventies t.b.v. crowdmanagement en
communicatie met buitendienst
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Bedankt voor uw aandacht
Contactgegevens <in te vullen door cursusleider>
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