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Managing Agent

Inleiding
De term Managing Agent (MA) zwerft al een tijdje rond binnen het programma iCentrale en iedereen die je erover spreekt heeft een ander
beeld hierbij. Er is verwarring met de relatie tot een iDienst en ter bevordering van het ontwikkelen van markt, producten en diensten op dit vlak
is het van belang om te komen tot gedragen formuleringen van begrippen.

met een afgestemde rolverdeling tussen publieke partijen en private
dienstverleners. Voor decentrale overheden liggen er kansen om maximaal baat te hebben van technologische ontwikkelingen en initiatieven
van marktpartijen voor het ontplooien van zelfstandige iDiensten rondom
centrales, zoals tunnelbediening en –bewaking as a service of verkeersmanagement as a service. Met een slimme integratie van domeinen, taken
en systemen kunnen de structurele kosten voor decentrale overheden
aanzienlijk worden gereduceerd en de kwaliteit van de dienstverlening
aan (vaar)weggebruikers en burgers worden verbeterd.

Binnen deze context is de definitie van een iDienst:
“Een iDienst is een slimme geïntegreerde dienst, die door een private partij
zelf ontwikkeld en op dezelfde wijze (dan wel deels toegespitst) aan meerdere afnemers (e.g. decentrale overheden (DCO’s)) aangeboden wordt”.
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Definitie iDienst
Om te komen tot een gedragen formulering van begrippen binnen het
programma iCentrale, volgt eerst een omschrijving van het programma en
daarna de definitie van een iDienst binnen deze context.

Programma iCentrale
In Nederland voeren decentrale overheden momenteel vanuit ruim 150
locaties centrale bediening uit. Dit omvat bewaking en bediening van tunnels, bediening van bruggen en sluizen, centrale inzet van verkeersmanagement, centrale aansturing van stadstoegang en crowdmanagement.
Het breed gedeelde inzicht is dat de huidige situatie effectiever en efficienter kan. Dit is de aanleiding voor het programma iCentrale. In dit programma worden centrales en diensten slim geïntegreerd en gecombineerd

Voorbeelden van (slimme geïntegreerde) iDiensten zijn het leveren van
(een):
•
•
•
•
•

Opgeleid personeel;
Applicaties als dienst;
Ketenbeheer als een dienst
Traffic Management als een dienst
Etc.

Kenmerken van een iDienst zijn dat de dienstverlener leidend is in de definitie van de dienst en dat de afnemer de dienst as-is of met minimale wijzigingen afneemt. Van tevoren is de levering (output) van de iDienst bekend en gegarandeerd. De iDienst levert een output die gebruikt kan worden om beleidsdoelen te verwezenlijken.

Merk op dat in tegenstelling tot consultancy, de leverancier nu de verantwoordelijkheid heeft om de vraag te formuleren. Door een reproduceerbare dienst in te zetten wordt het risico voor de gehele keten verlaagd.

Definitie Managing Agent
Een MA in zichzelf is ook een iDienst, alleen een die slechts kan bestaan
bij de gratie van andere iDiensten. Een MA is daarmee meer een organisatievorm van, of toevoeging op een iDienst:
“Een Managing Agent (MA) binnen de iCentrale is een organisatievorm
om een prestatieafspraak te (kunnen) realiseren waarbij (delen van de)
verantwoordelijkheid en risico’s, die behoren bij het behalen van de prestatieafspraak door de decentrale overheid (DCO), (deels) zijn belegd bij de
leverancier van de iDienst (“Managing Agent”)”. Om deze prestaties te behalen, kan de MA gebruik maken van één of meerdere iDiensten.

Prestatie wordt hierbij in de generieke zin bedoeld. Zo kan bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheid voor het DVM beheer bij een Managing Agent
belegd worden, terwijl het leveren van DVM-beheer een dienst is. In vergelijking met een iDienst zijn verantwoordelijkheden en risico’s vanuit de
organisatie van de DCO relevanter, de MA ‘ontzorgt’ de DCO zoveel mogelijk in het leveren van de prestatie. De verschijningsvorm die de MA heeft
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De N.V. Westerscheldetunnel is opgericht door de Nederlandse Staat en de Provincie
Zeeland met als opdracht het bouwen en exploiteren van de Westerscheldetunnel. De
aandelen zijn momenteel volledig in handen van de Provincie.
2 Havenbedrijf Rotterdam heeft afvalverwerking binnen het havengebied uitbesteed aan
één enkel bedrijf (op basis van prestatieafspraken).

kan alles zijn van beperkt contractmanagement tot een volledige organisatie. In alle gevallen zal de MA kiezen voor een ‘lean-and-mean’ model
om een positief eindresultaat (zakelijk en in geleverde prestaties) te creeren.
Kenmerken van een MA zijn dat de verantwoordelijkheid en het risico genomen worden om de output van de iDienst(en) om te zetten in specifiek
overeengekomen prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken zijn een
vertaling van de beleidsdoelen, wensen en ambities van de DCO en zijn, in
de vorm van KPI’s en SLA’s, vastgelegd in een contract. Daarmee wordt de
MA een instrument voor de DCO om haar doelen te kunnen behalen. De
MA voert namelijk bepaalde publieke werkprocessen uit voor de DCO en
stuurt de dagelijkse operationele processen aan. Voorbeelden van
iDiensten uitgevoerd door een MA zijn:
•
•

Tunnelbeheer voor de Provincie Noord-Holland;
DVM-beheer voor de Provincie Noord-Holland.

Ander voorbeelden van een (MA-)organisatie met prestatieafspraken zijn:
•
•
•
•
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Alle DBFM(O) contracten;
N.V. Westerscheldetunnel1;
Afvalinzameling voor Havenbedrijf Rotterdam2;
Centraal bureau voor rijvaardigheid (CBR)3.

Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Ze is door de minister
van Infrastructuur en Milieu belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van
de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van
professionals in transport en logistiek.
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Een MA kent vele verschijningsvormen, groottes en samenstellingen. Een
MA zal één of meerdere iDiensten inzetten bij het nemen van zijn verantwoordelijkheid. In de volgende figuur is de mate van betrokkenheid bij de
verschillende scopes van de dienstverlening afgezet tegen de benodigde
organisatie om beleid uit te kunnen voeren. In de figuur zijn de vier
hoofdgroepen afgezet tegen de afstand tot het beleid. Hoe dichter de
dienstverlening van de MA op het beleid zit hoe minder betrokken de
DCO is bij de (operationele) uitvoering.
Een MA kan in de figuur geschetst worden vanaf de buitenste cirkel/onderste cirkel van de kegel richting het centrum/de top van de kegel, waarbij de MA ingezet kan worden op een deel van de cirkel/kegel (bijvoorbeeld alleen binnen Personeel en Organisatie) of op het geheel (over alle
4 de hoofdgroepen). Hierbij is het mogelijk dat niet automatisch alle in te
vullen werkzaamheden worden uitgevoerd door de MA. Een deel van het
werk kan namelijk ook uitgevoerd worden door onderaannemers, aangestuurd door de MA.

Het middelpunt van de cirkel/de bovenste ring van de kegel kan alleen ingevuld worden door de DCO, omdat dit de laag is waarbinnen het beleid
van de DCO wordt vormgegeven. De buitenste ring van de cirkel/de onderste ring van de kegel, kan alleen onderdeel van een MA zijn als de ring
erbinnen/erboven ook wordt ingevuld door de iDienst(en). Deze binnenliggende ring zorgt namelijk voor de vertaling van processen naar prestaties en zonder prestatieafspraken (te behalen op een overeengekomen
moment) is er geen sprake van een MA. Een voorbeeld van een iDienst
die in de buitenste ring valt en daarmee opzichzelfstaand geen MA vormt
is het leveren van personeel in een bestaande verkeerscentrale buiten de
vaste bedientijden (avonden/weekenden). Merk hierbij op dat een iDienst
ook activiteiten gericht op prestaties kan inrichten en verrichten zonder
dat er verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Ook in dat geval hebben we te maken met een iDienst zonder MA. Bijvoorbeeld het leveren
van de iGenerator (= actueel multi-domein overzicht (verkeers)situatie)
aan een DCO (iDienst), wat vervolgens wordt aangestuurd door de DCO.
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Verschijningsvormen van een MA

DVM-beheer voor de provincie Noord-Holland

Tunnelbeheer voor de provincie Noord Holland

Het uitvoeren van
het DVM-beheer
door een MA zal
plaatsvinden binnen de hoofdgroepen Techniek
& Systemen en
Data & Informatie
(zie figuur). Binnen dit voorbeeld
is de MA verantwoordelijk voor
het afhandelen
van storingsmeldingen. Er zijn prestatieafspraken gemaakt over de snelheid en kwaliteit van de afhandeling van de binnengekomen storingsmeldingen. De MA heeft een onderaannemer ingehuurd om de storingsmeldingen af te handelen. De MA zelf levert enkel een klantmanager die de
prestatie van de MA evalueert met de DCO. Echter, bijzonder in dit voorbeeld is dat de DCO zelf de onderaannemer aanstuurt binnen de (operationele) uitvoering. De DCO communiceert zelfstandig en via directe lijnen
met de onderaannemer. De MA is wel verantwoordelijk voor de kwaliteit
die de onderaannemer levert en zal hierop dus ook worden aangesproken
binnen de evaluatiemomenten. De MA is dus overall verantwoordelijk
(tenzij het een contract is dat niet binnen de MA dienst is afgesloten, dan
het de MA een regierol).

Het uitvoeren van
het volledige tunnelexploitatie (beheer en operatie)
door een MA zal
plaatsvinden binnen de hoofdgroepen Personeel &
Organisatie, Techniek & Systemen en
Data & Systemen.
Hierbij levert de
MA dus uit bijna
elke hoofdgroep één (of een aantal) iDiensten. Zoals in de figuur te zien is,
staat de DCO in dit voorbeeld relatief ver van de operationele uitvoering
af. Dit betekent dat de DCO veel verantwoordelijkheid (over)geeft aan de
MA en het voor beide partijen heel belangrijk is regelmatig te evalueren
en mogelijke verbeterpunten door te voeren.

De DCO blijft hierbij regisseur van het tunnelbeheer en moet zorgdragen
voor een goede en scherpe vertaling van haar beleidsdoelen naar KPI’s en
SLA’s, zoals bijvoorbeeld een beschikbaarheidspercentage en veiligheidseisen voor de tunnels. De MA is verantwoordelijk om veilige openstelling
van de tunnel(s) voor verkeer te garanderen gedurende het afgesproken
percentage van de tijd. Hoe de MA dit wil inrichten in bijvoorbeeld ‘aantal
fte’s’ en ‘benodigde expertises’ mag deze hierbij zelf bepalen.
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Alle DBFM(O) contracten

NV Westerscheldetunnel

Design, Build, Finance, Maintain,
(Operate) aanbestedingen gaan
uit van een betaling per prestatie,
bijvoorbeeld het
percentage dat
de weg open is,
of het aantal
voertuigen wat
gebruik heeft gemaakt van de
weg. Bij de uitvraag wordt een eis naar prestatie geformuleerd, de aannemer (Managing Agent) ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt de
oplossing. De Managing Agent loopt hiermee al het risico maar krijgt ook
de volledige vrijheid om de prestatie te behalen.

Het bedrijf N.V.
Westerscheldetunnel was verantwoordelijk
voor de bouw en
is nog steeds verantwoordelijk
voor de exploitatie van de Westerscheldetunnel.
Op basis van
prestatieafspraken omtrent een
veilige en betrouwbare oeververbinding, goed huisvaderschap en goed
werkgeverschap exploiteert N.V. Westerscheldetunnel de tunnel voor de
provincie Zeeland. Dit betekent dat hier sprake is van een DCO/MA relatie.

Binnen dit voorbeeld worden in de figuur sowieso de hoofdgroepen Personeel & Organisatie en Techniek & Systemen ingevuld door de MA. Of
een MA ook invulling geeft aan de hoofdgroep Data & Informatie is afhankelijk van de behoefte van de DCO. Invulling door de MA binnen de hoofdgroep Innovatieve diensten & producten is een keuze van de MA zelf (willen door ontwikkelen ja/nee). De overheid betaalt alleen voor de prestatie.

Binnen dit voorbeeld (zie ook de figuur) heeft de DCO enkel nog een regisseursrol en ligt er een hoge mate van verantwoordelijkheid bij de MA. De
MA verzorgt namelijk gekwalificeerd personeel, de benodigde techniek,
systemen, data en informatie.
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Afvalinzameling voor Havenbedrijf Rotterdam

Centraal bureau voor rijvaardigheid

Tijdens reizen
produceren schepen scheepsafval.
Daarnaast blijven
na het lossen van
specifieke productstromen ladingresiduen achter. Zeeschepen
kunnen alle soorten scheepsafval
uit de zeevaart afgeven in de haven. De inzameling en verwerking van dit afval wordt door een MA gefaciliteerd bij Havenbedrijf Rotterdam. Deze MA zamelt alle verschillende
soorten afval in en zorgt ervoor dat het afval op de juiste locatie van verwerking terecht komt. Prestatieafspraken hierbij voor de MA zijn dat al
het afval binnen een bepaalde periode wordt opgehaald en dat er niks
achterblijft binnen het havengebied. De aansturing van het afvoeren van
het afval naar alle verschillende afvalverwerkingslocaties ligt bij de MA.

Het CBR is een MA
ingehuurd door de
staat. Ze is verantwoordelijk voor
het afleveren van
bekwame bestuurders. De DCO
(staat) en MA
(CBR) hebben hierbij prestatieafspraken vastgelegd op het gebied
van een rijvaardigheid en medische geschiktheid van de bestuurders. De DCO blijft in dit
voorbeeld verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de weg, waar
de MA deels uitvoering aan levert door het afleveren van gekwalificeerde
chauffeurs.

In dit voorbeeld levert de MA de organisatie van afvalverzameling en verwerking. Hiervoor is operationeel personeel nodig wat het afval ophaalt
en wegbrengt (Personeel & Organisatie) met bijvoorbeeld vrachtwagens,
welke vallen onder het benodigde materieel (Techniek & Systemen). Ook
verzorgt de MA het proces van de juiste afvalscheiding en afgifte bij de
juiste afvalverwerker (Data & Informatie). Ook in dit voorbeeld heeft de
DCO enkel de regisseursrol en draagt de MA de overige verantwoordelijkheden (zie figuur).

In dit voorbeeld heeft de DCO dus ook weer enkel een regisseursrol en
draagt de MA de overige verantwoordelijkheden (zie figuur). Er is sprake
van invulling van de hoofdgroepen Personeel & Organisatie, vanwege het
afleveren van gekwalificeerde bestuurders. Ook is er sprake van invulling
van de hoofdgroep Data & Informatie, omdat de MA de bestuurders in
wording moet toetsen op de rijvaardigheidskennis en op de hoogte moet
zijn van het niveau van de benodigde kennis. Door de vele innovaties op
het gebied van autotechnieken en veranderende infrastructuur en weginrichting is het ook van grootbelang dat deze MA blijft innoveren in wat rijvaardigheid precies betekent op dit moment.
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Verkeersmanagement as a Service voor de Gemeente Den Haag

Conclusie

Dit is een voorbeeld van een samenwerkingsvorm tussen DCO
en de markt,
waarbij er (net)
geen sprake is geweest van een MA
(zie figuur). De
Gemeente Den
Haag heeft haar
Netwerk Management Systeem
(NMS) laten vullen met regelscenario’s door een marktpartij. Vervolgens
heeft deze marktpartij ook uitvoering gegeven, vanuit een eigen bedienruimte, aan het inzetten van regelscenario’s. Tussen DCO en markt zijn afspraken gemaakt op het gebied van bedientijden, richtlijnen omtrent inzet DRIPteksten, proactief/reactief sturen (reactiesnelheid) en het leveren
van kundig personeel (incl. opleidingstraject). Er zijn echter geen prestatieafspraken gemaakt op het vlak van het realiseren van bepaalde mate
van doorstroming in de stad. Door het ontbreken van deze prestatieafspraken en de uitbetalen naar behalen van deze prestatie ging het in dit
geval niet om een MA. Wel had de marktpartij een hoge mate van verantwoordelijkheid in het realiseren van verkeersmanagent in de Gemeente
Den Haag middels het inzetten van regelscenario’s. Een dergelijke vorm
van samenwerken tussen DCO en markt had daarom (middels het vastleggen van prestatieafspraken) ook in de vorm van een MA plaats kunnen
vinden.

De MA is een organisatievorm om een prestatieafspraak te (kunnen) realiseren waarbij verantwoordelijkheid en risico’s voor het behalen van de
prestatieafspraak zijn overgedragen van de DCO naar de MA.
Er is een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen van een MA mogelijk. Deze verscheidenheid wordt bepaald door de samenstelling van gewenste prestatieafspraken vanuit de DCO, de hoofdgroepen waarbinnen
de MA een rol speelt en op welk niveau binnen de DCO organisatie de MA
wordt ingezet. In alle gevallen blijft de DCO regisseur over de te leveren
prestatie en dus over de MA. De mate van betrokkenheid van de DCO en
de MA kan naar eigen gelang worden ingevuld door de DCO. De MA heeft
de vrijheid om de uit te voeren werkzaamheden voor het behalen van de
opgestelde prestatieafspraken zelf in te richten (bijv. aantal fte’s en benodigde expertises). De MA heeft ook de mogelijkheid om onderaannemers
in te huren. Hierbij is de MA wel verantwoordelijk over de prestatie van
deze onderaannemers.
Kortom, de DCO kan zelf vormgeven wat ze willen uitbesteden aan een
MA. Hier zit veel flexibiliteit in. De MA kan zelf vormgeven hoe er wordt
voldaan aan de vraag van de DCO. De prestatieafspraken die gemaakt
worden tussen DCO en MA worden vastgelegd in een contract met de
juiste SLA’s en KPI’s, of in een aparte overeenkomst bij het contract (prestatieafspraken kunnen namelijk veranderen door nieuwe actualiteiten en
MA contract hebben veelal een langere duur).
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