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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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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’

Hoofdgroep V-VII 
‘Omgeving en Markt’



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)



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)



De iDienst in de presentatie

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)



VMaaS vertreksituatie DCO
Ø Verbeteren/ ondersteunen in eigen DCO centrale
Ø Bedienen systemen DCO op afstand in centrale PP
Ø Eigen systemen PP en op afstand in centrale PP
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VMaaS, wat is het doel?
Verkeersmanagement as a Service (cluster 2):

De inzet van verkeersmanagement as a Service draagt voor de DCO bij aan het
waarborgen van de beschikbaarheid van de infrastructuur, een verbetering van de
doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid, het imago van de DCO
(klanttevredenheid) en een efficiëntere inzet van de beschikbare financiële middelen.
Dit op de momenten dat de DCO dit zelf niet of minder goed kan organiseren of hier
een efficiency kan behalen.
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Waarom zou ik als DCO een iDienst VMaaS
inkopen in avonduren of weekend?
1. Geen VM bezetting bij DCO in nacht/weekend

2. Wel 24/7 bezetting bij DCO, maar niet gekwalificeerd voor VM

3. Wel bezetting maar inefficiënte oplossing voor ‘’rustigere uren’’
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Raakvlakken
Uitgangspunten van de DCO:
Ø Beleidsuitgangspunten en beleidsmatige referentiekaders (de dienst moet bijdragen

aan de realisatie van de beleidsdoelen van de DCO)
Ø Gebruik middelen en systemen van DCO zelf (geen aanpassingen in het bestaande)
Ø Periode/doorlooptijd dienstverlening
Ø Omvang netwerk / aantal objecten
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Voorbeeld Provincie Noord-Holland 
VMC en Tunnel Hoofddorp
2 werkplekken: Bediening Tunnels 
2 werkplekken: Bediening Verkeersmanagement

Bezetting Tunnels:  
2 operators 24/7

Bezetting Verkeersmanagement:  
1 operator op werkdagen 06.00-22.00

Weekend: tunneloperator doet VM bij incidenten, maar tunnel 
krijgt altijd prio!

CB Noord sluizen en brug bediening in Heerhugowaard: 24/7 
(under construction)
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Uitgangssituatie Provincie Noord-Holland
Wens:
• Verlagen exploitatiekosten;
• Verhogen kwaliteit dienstverlening door 

uitbreiding van de huidige VM dienst naar een 
24/7 situatie met een KPI gestuurde 
dienstverlening;

• Overstappen naar multi-domein bediening door 
het opleiden van huidige operators 
(iCentrale certificaat);

• Inrichting verkeerscentrale Hoofddorp 
conform iCentrale standaard en multi-domein 
(iHMI/BL);

• Mogelijkheid om in voorkomende situaties 
flexibel iDiensten in te kopen (bijv. weekenden, 
evenementen).
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Deze iDienst is beproefd!

Succesvolle testdagen 

#weekend
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De Praktijkcase voor PNH
LIVE Praktijkcase eind vorig jaar: 
Overname in weekend netwerkcoördinatie en bediening Verkeersmanagement op afstand
• Netwerkcoördinator niet in Hoofddorp maar in Utrecht
• Niet alleen PNH als klant maar ook andere DCO’s
• Operator (overloop) niet in Hoofddorp maar op afroep in Schiedam
• Werkzaam voor meerdere klanten in diverse rollen (o.a. toezicht, beveiliging -> alarmcentrale) en 

kan op afroep tijdelijk ingezet worden als operator iCentrale

Verkeersmanagement in avonduren en weekenden voor 
stads- en wegbeheerders als een iDienst



14

De Keten: op werkdagen
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De Keten: avonduren en weekend
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De Keten: avonduren en weekend

Personeel:

ü Gekwalificeerd operationeel personeel à Overloop-
capaciteit voor elk domein

ü Netwerkcoördinator
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Multi-domein operator
• Belast met operationele en uitvoerende taken meerdere domeinen
• Bedienen en bewaken van objecten en het verkeer

• Stapsgewijs doorlopen van het bedienproces
• Communicatie (met bv schippers, hulpdiensten)

• Monitoren van objecten (waar dit wettelijk verplicht is)
• Bijstaan van de netwerkcoördinator (wanneer dit nodig is)
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Netwerkcoördinator
• Overview netwerk en binnenkomende triggers (via de iHMI)
• Bijschakelen externe centrales
• Status alle objecten en controleren verkeersstromen
• Unieke werkprocessen afhandelen
• Bij opschaling wordt netwerk coördinator ingeschakeld
• Regierol bij domein overschrijdende en niet routine situaties
• Meerdere regio’s tegelijkertijd managen
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Benodigdheden voor deze iDienst
Personeel en bediening
• Leverancier 1 (Netwerkcoördinator) – HBO+
• Leverancier 2 (Bedienaar) – gekwalificeerde multi-domein operators
Data en Techniek
• Verbindingen van en naar systemen DCO
• Data al dan niet achter bestaande systemen
• Veilige verbindingen
• Eigen bediencentrale van leveranciers
Businessmodel
• Dienst Netwerkcoördinator: stand-by ondersteuning + actieve tijd
• Dienst Bedienaar: abonnement voor koppeling en per minuut voor handelingen
• Standaard contracten met afgeleide SLA’s en KPI’s
• Diverse modellen mogelijk!
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Het scenario van de praktijkcase

+ evenement N201
+ schouwing camera’s
+ contact WIS/ WVL/ NM



Conclusies
1. iDienst VMaaS is beproefd en beschikbaar, voor DCO’s met en zonder eigen

centrale(s): van inzet personeel (cluster 1), aanvullende diensten op afstand (cluster 2)
tot volledige ontzorging op afstand (cluster 3).

2. Landelijke iDienst VMaaS is configureerbaar door DCO:
o Uitvoering in voor DCO relevante periodes en binnen eigen uitvoeringskeuzen;
o Uitvoering conform eigen beleidsmatige uitgangspunten om samen te komen tot 

gewenste en realistische prestatieafspraken
3. De technische koppeling met (bestaande) verkeerssystemen kan op meerdere lagen

plaatsvinden, conform wensen en bestaande situatie DCO. In Cluster 2 niet of minder
nodig.

4. Door de landelijke standaarden kan VMaaS slim gecombineerd worden met ander
iDiensten en wegbeheerders.

5. Innovatie is onderdeel van de iDienst, ook innovatie vanuit de DCO, zodat
marktpartijen nieuwe technologieën moeten toepassen en slimme oplossingen moeten
blijven te leveren
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Vragen en discussie
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‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 
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Ontmoet ons ook op
• Vakbeurs Mobiliteit 28 - 29 november 2018 in Houten: Stand 2.4.21
• InfraTech 2018 15 - 18 januari 2019 in Rotterdam
• ITS European Congress 3 - 6 juni 2019 in Eindhoven/Helmond 

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

Mark Oliviers
MAPtm

André Smulders
Trigion


