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1

Inleiding
Aanleiding

In de afgelopen jaren hebben veel Decentrale Overheden (DCO’s) geïnvesteerd in centrale
managementsystemen, het koppelen van objecten en het ontsluiten van sensordata. Programma’s zoals
Talking Traffic, iCentrale en LVMB zorgen voor een toenemende focus op (inter)regionaal
verkeersmanagement en het koppelen van objecten en systemen in een netwerk.
Het logische gevolg is dat systemen van DCO’s binnen en buiten de beheergrenzen van de DCO in een keten
functioneren. Daarom gaat het beheer van objecten (zoals bruggen, tunnels en
verkeersmanagementsystemen) niet alleen meer over storingsherstel. Het aanpassen van software of
objecten en dataverbindingen heeft direct effect op het functioneren van de keten. Daarmee is het beheerst
wijzigen van instellingen van objecten of centrale managementsystemen een voorwaarde voor de
beschikbaarheid geworden. Dit maakt ketenbeheer meer dan het afsluiten van onderhoudscontracten met
leveranciers of aannemers voor het verhelpen van storingen.
Het functioneren in een (inter)regionale keten maakt ook dat de rol en functie van systemen en objecten
vanuit het (regionale) netwerk worden beschouwd. Dit betekent dat de beheereisen aan objecten
verschillen, afhankelijk van de positie in het netwerk. Op cruciale plekken in het (regionale) netwerk zijn
daarom hogere eisen aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid nodig.
Deze ontwikkelingen stellen daarmee ook andere en hogere eisen aan de processen voor ketenbeheer.
Binnen het iCentrale programma is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van de multi domein
bediening, met alle processen, systemen en opgeleid personeel om dit mogelijk te maken. Kern van het
programma iCentrale is dat vergaande optimalisatie mogelijk is door te integreren, te uniformeren en/of als
dienst in te zetten. Dit geldt niet alleen voor de bedientaak, maar ook voor het beheren van de systemen.
Voor DCO’s die willen bepalen welke beheersprocessen zij zelf willen inrichten of als dienst willen afnemen is
het noodzakelijk om een helder beeld te hebben van de processen die samenhangen met functioneel en
technisch beheer.

Doel

Het doel is om te komen tot een beschrijving van de dienst ‘technisch en functioneel ketenbeheer’ binnen
een iCentrale domein.
Voor het uitvoeren van deze dienst is het nodig om een professionele beheerorganisatie in te richten die het
ketenbeheer voor meerdere domeinen of wegbeheerders uitvoert. De verschillende rollen binnen het
ketenbeheer zijn in dit rapport uitgewerkt, en er is een logische clustering gemaakt in de vorm van een
menukaart met ‘pakketten’ van met beheerdiensten die een DCO kan inkopen. Tot slot worden voorbeelden
gegeven van dashboards om de geleverde beheerprestaties te kunnen beoordelen en hierop te kunnen
sturen.
De reikwijdte van het ketenbeheer in relatie tot de iDiensten/iCentrale betreft alle beheeractiviteiten van
objecten op straat tot en met de hardware en software in de centrale(s), die nodig zijn om de gevraagde
prestatie van de iDienst(en) te kunnen leveren. Dus het geheel van bij elkaar horende en aansluitende
bedrijfsprocessen die voor een goede dienstverlening nodig zijn.

Aanpak

Om ‘ketenbeheer as a service’ aan te kunnen bieden is het nodig om de volgende activiteiten uit te voeren
(zie paragraaf 1.4 voor een overzicht van de begrippen):
 Concretiseren (verduidelijken) van de processen en rollen voor technisch- en functioneel
ketenbeheer. Als referentiekader wordt in deze opdracht de ITIL-systematiek gebruikt. De keuze
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voor ITIL is logisch aangezien veel DCO’s en Rijkswaterstaat al impliciet of expliciet met ITIL-achtige
processen werken. De beheerprocessen en rollen worden generiek uitgewerkt, zodat het toepasbaar
is voor alle domeinen. Hiervoor gaan wij de ervaringen vanuit bestaande ketenbeheerdiensten
verzamelen (o.a. op basis van interviews en eigen ervaringen) en verwerken dit in een
organisatiestructuur met gestandaardiseerde rollen en beschrijving van de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen ketenbeheer. Ook maken wij een eerste aanzet
voor de topeisen die aan beheerprocessen gesteld kunnen worden. De vertaling naar KPI’s en SLA’s is
onderdeel van het RfP-traject en is een separate uitwerking.
Onderzoeken van de bouwstenen voor een menukaart (zoals servicedesk, uitvoeren wijzigingsmanagement, configuratiemanagement, functioneel beheer). Dit is generiek uitgewerkt voor de
verschillende domeinen. Waarbij we per domein specifieke aandachtspunten hebben aangegeven.
Op basis van ervaringen bij DCO’s beschrijven we hoe een dashboard voor beheer eruit kan zien.
Om zicht te houden op de SLA’s en KPI’s (zowel voor de ketenbeheerder zelf als de DCO) is een
dashboard een nuttige tool. Daarnaast is het voor het bedienend personeel in de centrale van
toegevoegde waarde om de prestatie van het netwerk in samenhang te zien met de prestatie van het
areaal (zijn de instrumenten die zij willen inzetten beschikbaar?). Dit kan gebruikt worden voor
verschillende partijen om een eigen dashboard op te ontwikkelen.

Afbakening

ITIL Systematiek
Wij gebruiken in dit rapport de ITIL-systematiek als werkwijze voor het inrichten van de beheersprocessen. .
ITIL is binnen verschillende overheidspartijen al ingeburgerd voor het ketenbeheer van de domeinen
Verkeersmanagement, brug- en sluisbediening en tunnelmanagement. Sterke voorbeelden hiervan zijn
Rijkswaterstaat en diverse provincies . In de iCentrale domeinen spelen IT-systemen een belangrijke rol.
Daarmee is het logisch om het beheerproces te gebruiken die aansluit bij de standaard in deze
(ICT-)industrie.
Verkeerskundig beheer
Voor het optimaal functioneren van de systemen (en daarmee het effect op straat) dienen deze op een juiste
manier ingezet te worden. Dit inzetten gebeurt door het bedienend personeel, maar de maatregelen worden
vooraf bedacht en geconfigureerd in de systemen. Bijvoorbeeld door het onderzoeken van de huidige en
toekomstige verkeersknelpunten en het opstellen en configureren van regelscenario’s (hoe worden de
systemen ingezet bij verkeersincidenten en wegwerkzaamheden en op basis van welke triggers). Dit kan ook
als vorm van verkeerskundig beheer worden gezien. Deze vorm van functioneel beheer zit meer op het
tactisch niveau van de operatie. In dit rapport hebben wij gekozen om ons te richten op het functioneren van
de ‘technische infrastructuur’.
Beheer van centrale systemen
In de praktijk zijn er vaak bestaande onderhoudscontracten met de verschillende leveranciers van de
systemen op straat. Ook hebben sommige DCO’s gebiedscontracten waar een deel van het technische
onderhoud is ondergebracht (bijvoorbeeld de detectielussen in het asfalt, de lampen van
verkeersregelinstallaties, of zelfs de volledige verkeersregelautomaat). Uitgangspunt voor dit project is dat
dit beheer al is georganiseerd en dat het ketenbeheer voor de iCentrale zich richt op het beheer van de
overkoepelende (centrale) systemen, de verbindingen en de applicaties. Wel kunnen vanuit de
beheerprocessen de onderliggende onderhoudspartijen worden aangestuurd. In hoofdstuk 4 wordt dit
verder uitgewerkt.

Centrale begrippen

Voor het lezen van dit document willen we een aantal begrippen beschrijven om de verschillende typen
beheer te verduidelijken:
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Beheer: De continue zorg dat de installatie optimaal functioneert en/of aan de gebruikers de optimale
kwaliteit biedt. Hieronder vallen naast de onderhoudswerkzaamheden ook de administratieve taken, zoals:
middelenregistratie, energievoorziening, dataverbinding en het regelen van het onderhoud.
ITIL: Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een
referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode
of model, maar eerder een reeks van ‘best practices’ (de beste praktijkoplossingen) en concepten. Het
resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de
niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie
qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.
Ketenbeheer: Een verzameling van beheerprocessen en beheerproducten die ervoor zorgen dat een set bij
elkaar horende en aansluitende bedrijfsprocessen als geheel efficiënt en effectief functioneren.
Beheerdomein: Een beheerdomein is een specifiek aandachtsgebied binnen het totale veld van het beheer
van informatievoorzieningen. Er worden in de theorie drie beheerdomeinen onderkend: technisch beheer,
applicatiebeheer en functioneel beheer.
Applicatie Beheer: De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties tijdens hun
levenscyclus. Het applicatiebeheer is daarmee verantwoordelijk voor het instandhouden van de
programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd en van de
gegevensverzamelingen waarop die programmatuur bewerkingen uitvoert. Bij een applicatie kan
men stellen dat het functioneel beheer bepaalt wat er gedaan moet worden en het applicatiebeheer
vervolgens aangeeft hoe dit dient te gebeuren en voert dat dan ook uit.
Functioneel Beheer: Het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van de
functionaliteit van de systemen, waarbij functioneel beheer tevens de opdrachtgeversrol vervult naar
applicatiebeheer en technisch beheer. Het functioneel beheer dient systemen in een zodanige staat
te brengen en houden, dat deze voldoen aan de vastgestelde eisen en behoeften van de organisatie
en dat de beoogde bedrijfsprocessen door deze systemen ondersteund worden. Dit type functioneel
beheer is vooral gericht op de technische infrastructuur.
In het verkeersmanagement domein wordt onder functioneel beheer (soms ook Verkeerskundig
Beheer genoemd) verstaan: het beoordelen en aanpassen van het functioneren van systemen aan de
gewijzigde omstandigheden van bijvoorbeeld het verkeer (omvang en samenstelling
verkeersstromen) en/of de infrastructuur (bijvoorbeeld kruispuntindeling en verkeersnetwerk in
relatie tot de verkeerscirculatie), conform de gestelde beleidsuitgangspunten en gedurende de
gehele levenscyclus, met als doel de veiligheid te borgen en de doorstroming te optimaliseren.
Technisch beheer: Het technisch beheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van een
operationeel systeem, d.w.z. zowel apparatuur als programmatuur, gegevensverzamelingen die
daarbij gebruikt moeten worden en de communicatiemiddelen.
KPI: Een objectief vast te stellen maat (meetwaarde) waaraan de prestatie wordt afgemeten.
SLA: Een overeenkomst (Agreement) waarin grenzen (Level) worden afgesproken die behaald moeten
worden met de service (Service). Een grens wordt aangeduid in een bepaalde waarde van een KPI.
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Referentiekader

De Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een gestructureerde aanpak voor het leveren van
een gewenste kwaliteit van IT Services. ITIL is ontwikkeld in de begin jaren tachtig van de vorige eeuw door
de Britse Central Computer en Telecommunications Agency (CCTA). De kracht van ITIL zit in het feit dat het
framework op iedere IT organisatie van toepassing is. Het is een filosofie die wereldwijd door bijna alle IT
Professionals wordt gedeeld en waar vele mensen in de praktijk mee werken.
Het is een misvatting dat ITIL een methode zou zijn: een complete vaste manier van handelen om een
bepaald doel te bereiken. Een methode is zorgvuldig ontwikkeld en getoetst en laat stapsgewijs gedetailleerd
zien op welke manier een vooraf voorspeld resultaat ontstaat. ITIL is in deze betekenis geen methode en
heeft dit ook nooit willen zijn. ITIL is een verzameling richtlijnen en staat als raamwerk aan de basis van
oplossingen.
ITIL onderscheidt de volgende processen die parallel lopen met
het strategisch, tactisch en operationeel niveau in een
organisatie.
 Servicestrategie
 Serviceontwerp
 Servicetransitie
 Serviceoperatie
 Serviceverbetering
In de volgende paragraaf worden deze processen kort
toegelicht.

De ITIL-processen

Servicestrategie
De inrichting van beheer start met de definitie van de omvang, de behoefte en het budget voor de
beheerdiensten. In deze fase maken de beheerorganisatie en de eigenaar van de -keten samen met de
gebruiker van de -keten afspraken over het dienstverleningsniveau.
De beheervisie beschrijft het gewenste kwaliteitsniveau. Dit is de basis voor de prestatie-eisen. Het gewenste
kwaliteitsniveau is een afgeleide van de doelstellingen voor het functioneren van de verschillende systemen
in de keten. Voor het domein tunnelmanagement gaat het bijvoorbeeld om de eisen aan het
ventilatiesysteem. Wat betekent de uitval van een ventilator voor het totale functioneren van het
ventilatiesysteem en hoe lang mag een enkele ventilator dan niet beschikbaar zijn?
In deze stap worden de doelstellingen van de eigenaar en gebruiker vertaald naar de benodigde diensten om
die doelen te behalen. Ook wordt besproken welke financiële ruimte er is voor de beheerdiensten en hoe de
beheerorganisatie zijn kosten verantwoord en verrekend.
Deze eerste stap is het kader voor alle verdere afspraken tussen de partijen.
Serviceontwerp
Onder de noemer serviceontwerp worden meerdere processen doorlopen en ingericht, te weten:
1. Service level management;
2. Capaciteitsmanagement;
3. Beschikbaarheidsmanagement.
Het eerste proces is gericht op de eisen aan de dienstverlening: het service level management. Voor de
benodigde beheerdiensten wordt in prestaties uitgedrukt op welk niveau de dienst aangeboden moet
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worden. Denk hierbij aan beschikbaarheidseisen voor een servicedesk, duur geplande
onderhoudswerkzaamheden, registratie en opvolging van incidenten. Dit wordt vastgelegd in een SLA,
service level agreement.
De dienstverlener maakt vervolgens afspraken met de onderliggende partijen en leveranciers. Doel van deze
afspraken is om enerzijds de wederzijdse relaties / afhankelijkheden en anderzijds de onderlinge
verplichtingen tussen deze partijen vast te leggen om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de prestaties voor
de hele keten.
De dienstverlener richt ook processen in voor kwaliteitsmonitoring en klanttevredenheid.
Bij het capaciteitsmanagement wordt de prestatie gekoppeld aan de middelen. Dit proces zorgt dat de juiste
fysieke (systemen) en menselijke capaciteit op het juiste moment beschikbaar is tegen minimale kosten.
Daarbij monitort de dienstverlener de huidige en toekomstige capaciteitsvraag en vergelijkt deze met de
beschikbare capaciteit. Vooral de capaciteit van de technische infrastructuur is hierin kritisch, omdat
hiervoor investeringsbeslissingen nodig zijn.
Het derde proces onder serviceontwerp is beschikbaarheidsmanagement. Hierbij richt de dienstverlener
processen in om te monitoren of het afgesproken prestatieniveau gehaald wordt. Dit heeft raakvlakken met
capaciteitsmanagement en de transitie- en operationele processen, zoals incidentmanagement en
changemanagement.
Servicetransitie
De processen onder servicetransitie zorgen dat wijzigingen in de keten op een beheerste en traceerbare
wijze plaatsvinden. Servicetransitie bestaat uit changemanagement, uitrol en configuratiemanagement.
Het changemanagement faciliteert alle vragen voor verandering van de systemen of processen in de huidige
keten. Het aanpassen van een applicatie of een systeem kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid of
(huidige) functionaliteit van de -keten. Om deze verandering met minimale of bewust aanvaarde risico’s te
nemen is dit proces essentieel. Via een wijzigingsverzoek wordt dit proces opgestart en de impact van dit
verzoek wordt beoordeeld door (bijvoorbeeld) een Change Advisory Board (CAB).
Na een positieve beoordeling wordt het wijzigingsproject gestart. Als de wijziging is ontwikkeld en getest
volgt de uitrol van deze wijziging.
De uitrol is onderdeel van het tweede proces binnen servicetransitie. Dit is de feitelijke implementatie van de
wijziging in de productieomgeving. Bij een succesvolle uitrol volgt de overdracht van de wijziging naar de
beheerorganisatie. De impact van een wijziging kan ook tot gevolg hebben dat service levels aangepast
moeten worden.
Het derde proces onder servicetransitie is configuratiemanagement. Dit proces is gericht op de actuele
beschrijving van alle componenten binnen de keten, de configuratie-items. Van deze items wordt
bijvoorbeeld type, productiejaar, ontwerptekening, leverancier en oplospartij genoteerd. Deze resulterende
database geeft te allen tijde de actuele info van het configuratie-item, zodat operationele processen zoals
storingsherstel en preventief onderhoud efficiënt uitgevoerd kunnen worden.
Serviceoperatie
De serviceoperatie kan gezien worden als het centrale proces waarbinnen het operationele beheer wordt
uitgevoerd. Het omvat alle processen die gericht zijn op het verhelpen van een (terugkerende) verstoring.
Het belangrijkste proces onder deze noemer is incidentmanagement (NB: Binnen ITIL gaat het om een
technisch incident en niet een verkeerskundig incident). Incidentmanagement zorgt ervoor dat de keten na
constateren van een verstoring zo snel mogelijk herstelt naar normale SLA-dienstverlening. Het doel is de
negatieve invloed op de bedrijfsvoering te minimaliseren. In dit proces wordt de verstoring als incident
geregistreerd en afhankelijk van betreffende configuratie-item toegewezen aan de oplospartij. Gedurende
dit proces wordt gemonitord wat er gebeurt om de verstoring op te lossen. Afhankelijk van de SLA wordt de
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melder van de verstoring op de hoogte gehouden van de status van het incident. Na herstel wordt het
betreffende incident afgesloten.
Voor terugkerende verstoringen is een tweede orde proces ingericht, namelijk problem management. Het
reguliere storingsherstel is dan niet toereikend en er is een diepere oorzaakanalyse nodig om te achterhalen
wat de verstoring veroorzaakt.
Als derde proces in serviceoperatie noemen wij toegangsmanagement. Dit proces regelt de toegang van
gebruikers, beheerder, leverancier en oplospartijen voor de verschillende systemen en configuratie-items in
de keten. Dit proces voorkomt oneigenlijk gebruik en datalekken om prestatieniveau en wettelijke kaders te
garanderen.

ITIL-rollen/functies

In de ITIL-processen worden meerdere rollen/functies benoemd, zoals security manager, availability
manager, service level manager, problem manager en een changemanager. In de praktijk zijn echter een
kleiner aantal rollen gangbaar.
In tabel 1 beschrijven wij de meest gangbare rollen. In kleinere organisaties kunnen dezelfde personen
meerdere rollen combineren.
Bij DCO’s is er meestal een functioneel beheerder voor een specifiek object, zoals verkeersregelinstallaties.
Deze persoon vervult in de praktijk een combinatie van ITIL-rollen. Aan het einde van de tabel is een
beschrijving gegeven van deze rol.
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Hoofdproces
Service
Ontwerp

Rol
Service level
manager (SLM)

Taken




Service
Transitie

Change manager






Service
Transitie

Configuratiemanager 








Service
Operatie

Problem manager






Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

Het creëren en

onderhouden van een
overzicht van o.a. de
contracten,
toeleveranciers en prijzen
Het analyseren van de
prestatie van de
beheerorganisatie en het
verbeteren daarvan, waar
dat nodig is

Het

onderhandelen,
overeenkomen
en onderhouden
van SLA’s

Intake en registratie RfC 
(Request for Change)
Bijeenroepen,
voorbereiden en
voorzitten van de CAB
(Change Advisory Board)
Voortgangsbewaking van
de Changes
Evalueren van de Changes
en de procesgang

Akkoord geven
voor realisatie
wijzigingen

Doet voorstellen over de 
scope en detaillering van 
het proces
Draagt zorg voor
communicatie en
bekendheid van het
proces
Draagt zorg voor
bemensing en training
voor het proces
Zet de identificatie op en
naamsconventies
Richt koppelvlakken in
met de andere processen
Evalueert bestaande
systemen en
implementeert nieuwe
systemen
Plant het vullen van de
CMDB

Houdt audits

Goedkeuren
identificatie op
en
naamsconventies 

Ontwikkelen en
onderhouden van de
Configuratiemanagement
processen
Verantwoordelijk voor
het uitvoeren van het
proces van
Configuratiemanagement



Goedkeuren

wijzigingen in
Problem control
en error control
processen


Ontwikkelen en
onderhouden van het
Problem en Error Control
systemen
Verantwoordelijk voor
het uitvoeren van het
Problem management
proces.

Analyseren en evalueren
van de efficiëntie en
effectiviteit van Problem
proces
Afstemming met andere
procesmanagers
Produceren van
management informatie
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Het formuleren en
onderhouden van een
SLM-proces voor de ITorganisatie, inclusief SLAstructuur, ’afspraken met
interne en externe
leveranciers

Ontwikkelen en
onderhouden van
Change management
processen
Verantwoordelijk voor
het uitvoeren van het
proces Change
management
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Hoofdproces
Service
Operatie

Rol
Technisch manager

Taken






Service
Operatie

Technisch Beheerder 





Service
Operatie

Functioneel
Beheerder







Service
Operatie

Applicatie beheerder 






Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

Bewaken van workload,

scheduling van jobs,
testen van veerkracht
infrastructuur
Beheer van
opslagcapaciteit, back-ups
en herstel
Beheersing van security
Proactief operationeel
management prestatie ITinfrastructuur

Goedkeuren

wijzigingen in ITinfrastructuur

Het waarborgen en van
een stabiele ITinfrastructuur.

Installatie en beheer van 
het netwerk en
verbindingen (switches,

routers, bekabeling)
Installatie en beheer van
de servers
Installatie en beheer
besturingssystemen
(Windows, Linux, Unix)
Applicaties, middleware
en databases beschikbaar
stellen en houden

Uitvoeren van
changes
Bijhouden van
configuraties



Verantwoordelijk voor
het blijven functioneren
van de techniek

Verzamelen en

beoordelen van wensen
vanuit de business

Uitzetten van changes
naar Applicatie Beheer
Uitvoeren van functionele
acceptatietest
Up to date houden van
documentatie
Gebruikersondersteuning
bieden

Vaststellen

specificaties
Vrijgeven voor
implementatie /
uitrol

Verantwoordelijk voor
het optimaal
functioneren en de
continuïteit van
systemen

Opleidingen organiseren 
en geven aan
eindgebruikers

Handleidingen en
gebruikersinstructies
onderhouden
Afhandelen functioneel
incident (gebruiker
constateert dat applicatie
anders werkt dan hij zou
verwachten)
Opstellen functionele en
niet-functionele eisen
Opstellen
gebruikerswensen

Vaststellen

specificaties
Vrijgeven voor
implementatie /
uitrol

Beheren van applicaties
als corporate assets, om
zodoende met de
informatiesystemen van
een organisatie flexibel in
te kunnen spelen op
veranderingen in de
markt
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Hoofdproces

Combinatie
van
meerdere
processen

Rol

Functioneel
beheerder
verkeersystemen
(bijv. VRI’s)

Taken


Beoordelen
testdocumenten en
testresultaten



Het periodiek beoordelen 
van het (verkeerskundig)
presteren van een object 
en het bedenken en
doorvoeren van
verbeteringen
Het behandelen van
klachten (diagnose en
terugkoppeling)
Storingsafhandeling
(werkzaamheden vanuit
Incident management en
problem management)
Werkzaamheden in het
kader van Change
management
Keuringen en afnames
van software
(verkeersregelingen) en
hardware







Bevoegdheden

Vaststellen

specificaties
Vrijgeven voor
implementatie /
uitrol

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor
het optimaal
functioneren en de
continuïteit van
systemen

Tabel 1 Gangbare rollen binnen ITIL-processen

Samenvattend

Voor het technisch en functioneel beheer van de iCentrale domeinen zijn processen nodig die:
 Doelstellingen van de organisatie koppelen aan de SLA en prestatie-indicatoren voor de
dienstverlener;
 SLA vertalen naar prestatieafspraken met alle partijen in de keten;
 Prestatie van de keten monitoren;
 Wijzigingen beheerst uitvoerbaar maken;
 Verstoringen zo snel mogelijk herstellen naar normale operatie.
Volgens de ITIL-systematiek zijn dat onder meer de al beschreven processen voor:
 Service levelmanagement;
 Capaciteitsmanagement;
 Beschikbaarheidsmanagement;
 Changemanagement;
 Uitrol- en distributiemanagement;
 Configuratiemanagement;
 Incidentmanagement (storingen);
 Problem management;
 Toegangsmanagement.
In de bijlage zijn enkele processchema’s opgenomen als voorbeeld hoe deze processen ingericht kunnen
worden.
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De wijze waarop in de huidige situatie het beheer wordt uitgevoerd, verschilt per DCO. Vaak is het beheer
historisch gegroeid en is het afhankelijk van de capaciteit en invulling door medewerkers. De gemaakte
keuzes binnen deze processen zijn niet altijd expliciet gemaakt of beschreven. Het structuren en beschrijven
van de beheerprocessen kan de kwaliteit van het beheer verbeteren. Het maakt hierbij niet uit of het beheer
door de eigen organisatie of in samenwerking met een dienstverlener wordt uitgevoerd.
Voor al deze beheer processen afzonderlijk kan ook een iDienst worden ingericht. Het is echter logischer om
op basis van de typologie van DCO’s (wel of geen eigen centrale, aantal domeinen en/of regionaal) dit als
samenhangend pakket van werkzaamheden/rollen uit te vragen. Verder op in dit rapport wordt daarvoor
een voorstel gedaan.
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3

Huidige situatie DVM-ketenbeheer

Om te komen tot een standaard voor het functioneel en technisch ketenbeheer is onderzocht hoe dit
momenteel door verschillende wegbeheerders wordt uitgevoerd. Dit is gedaan door middel van
literatuuronderzoek en interviews.

Interviews
Om een beeld te krijgen hoe verschillende DCO’s nu het ketenbeheer hebben ingericht zijn 6 personen
geïnterviewd van:
 Rijkswaterstaat CIV;
 Provincie Utrecht;
 Gemeente Almere;
 Gemeente Amsterdam;
 Groningen Bereikbaar;
 Gemeente Rotterdam.
Een uitwerking van de interviews is opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste bevindingen uit de interviews
zijn:
 Assetmanagement is een voorwaarde om op strategisch niveau over ketenbeheer na te denken
(budgetten, programmering etc.). Slechts enkele DCO’s hebben hier iets voor ingericht, andere zijn
hier impliciet wel mee bezig.
 Service Level Management is een belangrijke voorwaarde voor uitvragen van iDiensten. Vaak is
hiervoor wel iets geregeld, maar de uitwerking verschilt per DCO: van een complete catalogus tot
onderhoudscontracten per asset.
 Capaciteitsmanagement is nog meestal reactief, over het algemeen zijn er nog geen structurele
processen ingericht. Sommige DCO’s zijn hier actiever mee bezig, en er worden hierin wel stappen
gemaakt.
 Het voorgaande geldt ook voor beschikbaarheidsmanagement. Sommige DCO’s hebben bijvoorbeeld
een dashboard ontwikkeld. Maar soms wordt alleen op storingen gereageerd en wordt niet
bijgehouden wat de prestaties van de objecten zijn.
 Het changeproces is inmiddels bij de meeste DCO’s goed ingericht of ze zijn er actief mee bezig.
 Configuratiemanagement is ook bij de meeste DCO’s ingericht. De uitdaging zit vooral op de
bestaande (wat oudere systemen) die in de lucht gehouden moeten worden.
 Kennismanagement bij de meeste DCO’s nog niet structureel op orde.
 Incidenten en klachtenafhandeling zijn geregeld, de mate van automatisering en vastlegging in
systemen en de mate van bereikbaarheid verschilt.
 Algemeen beeld is dat uitbesteden aan de markt een richting is waar men aan denkt of mee bezig is.
De gesprekken onderstrepen de marktontwikkelingen zoals beschreven in paragraaf 3.1.

Literatuurstudie

De Provincie Noord Holland is al ver in het uitwerken en uitvoeren van ketenbeheer als een dienst. Van de
Provincie hebben wij verschillende documenten gekregen waarin beschrijvingen zijn opgenomen van de
processen die zijn gebruikt voor dit rapport.
Vanuit het LVMB is eind 2014 ook aandacht besteed aan (regionaal) ketenbeheer en de voorwaarden voor
succesvolle implementatie. Dit is beschreven in het rapport Regionaal technisch ketenbeheer, LVMB
handreiking van DTV Consultants. In deze rapportage worden naast de beheeractiviteiten voor technisch
ketenbeheer ook een aantal extra activiteiten benoemd die als randvoorwaarden dienen. Deze
randvoorwaarden gelden niet alleen voor regionaal ketenbeheer, maar ook voor de afspraken binnen
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dezelfde organisatie. Ook binnen de eigen organisatie zijn vaak meerdere afdelingen betrokken bij het
ketenbeheer.
Uit dit rapport komen de volgende aandachtpunten naar voren:
Noodzaak
Nut en noodzaak voor het inrichten van beheerprocessen en afspraken tussen beheerders moet duidelijk
zijn. Dit vraagt om een (bestuurlijke) opdracht voor het verbeteren van de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van de keten. Zonder deze opdracht is de inspanning om tot goede beheerprocessen en
afspraken te komen vrijblijvend.
Bovendien geldt voor iDiensten dat de prestatie meetbaar moet zijn. Daarmee moet ook het huidige
prestatieniveau van de keten inzichtelijk zijn. Voorbeelden van indicatoren zijn het huidige aantal storingen,
duur van storingsherstel en het aantal wijzigingen.
Beheerorganisatie
De beheerder blijft als asset owner en installatieverantwoordelijke altijd betrokken bij het ketenbeheer. Dit
vraagt daarom ook een beheerorganisatie die beslissingen kan nemen over zaken als wijzigingen, vervanging
van componenten en capaciteitsbehoefte. Daarnaast is in de beheerorganisatie mandaat nodig om over de
lopende onderhoudscontracten afspraken te maken met de dienstverlener.
Met de keuze om diensten in te kopen veranderen ook de verantwoordelijkheden en taken van de huidige
beheerder. De operationele invulling verschuift immers naar de dienstverlener. De DCO krijgt meer contracten procesmanagementtaken. Dit vraagt daarmee om een ander profiel binnen de beheerorganisatie van de
DCO.
Uiteraard beoordeelt deze organisatie ook het functioneren van de dienstverlener. Vanuit het perspectief
van de dienstverlener is dit het eerste aanspreekpunt van de klantorganisatie.
Budgettering
Als diensten worden ingekocht om de eigen organisatie te versterken, dan is naast mandaat ook budget
nodig. De kosten voor ketenbeheer worden immers zichtbaarder. In een organisatie waar het beheer door
eigen personeel wordt uitgevoerd zit dit deels verscholen in de personele kosten. De medewerkers verdeelt
zijn tijd daarnaast mogelijk ook over verschillende werkzaamheden. Om de beheerprocessen soepel te laten
verlopen is naast budget / formatie voor de beheerorganisatie en dienstverlener ook budget nodig voor
wijzigingen, vervanging van componenten en veranderingen in capaciteit. Aandachtspunt hierbij kan zijn dat
de formatie / budgetten verdeeld zijn over verschillende afdelingen binnen de DCO.
De financiën dienen vaak bij het bestuur te worden aangevraagd. Beheer staat echter meestal niet hoog op
de prioriteitenlijst van de bestuurders. Het is een technisch en lastig te bevatten onderwerp, en het is vaak is
niet zichtbaar wat het nut en nootzaak hiervan is. Ook is het onduidelijk wat er mis gaat en wat de effecten
hiervan zijn. Het creëren van bestuurlijk draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor goed beheer. In de
CROW publicatie 313 “verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen” worden hiervoor tips
gegeven.
Transitie lopende contracten
Voor eigen assets hebben DCO’s vaak al een onderhoudscontract afgesloten. De eisen in het
onderhoudscontract, de looptijd en afspraken over coördinatie tussen verschillende nevenopdrachtnemers
bepalen hoe de bestaande contracten ingepast kunnen worden in de beheervisie.
Het migreren van deze contracten naar de gewenste situatie is daarmee een transitieproces waarover vooraf
afspraken moet zijn over tijd, geld en kwaliteit. Als bestaande contracten niet voldoen aan de gewenste
kwaliteit in de beheervisie, dan moet helder zijn hoe lang dit acceptabel is of welke extra investering wordt
gedaan om de kwaliteit op niveau te brengen. Als bestaande contracten niet aansluiten, dan kan er gewacht
worden tot na afloop van de contractperiode of tussentijdse aanpassing van het contract.
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4

iDiensten en ketenbeheer

Voor het definiëren van iDiensten voor ketenbeheer zijn twee kaders belangrijk in het formuleren van de
varianten: de clustering van iDiensten en de scope van de iDiensten (Blauwdruk iCentrale). Deze worden in
dit hoofdstuk beschreven.
Clustering iDiensten
Ten eerste is in de clustering van iDiensten een logisch spectrum van DCO’s geschetst. Aan de ene kant van
het spectrum staan de DCO’s met één of meerdere eigen centrales die ondersteuning vragen bij het
efficiënter en beter uitvoeren van de bestaande taken. De nadruk ligt hier in eerste instantie op
prestatiegericht werken. Dit zijn iDiensten type 1.
Aan de andere kant van het spectrum staan de DCO zonder eigen centrale, die wel behoefte hebben aan
centrale sturing en bediening van hun taken. Deze DCO’s hebben niet de middelen of behoefte aan een eigen
centrale en kunnen dit nu als dienst inkopen. Dit zijn iDiensten type 3.
Er tussenin staan de DCO’s die de iDiensten vooral zien als een add-on op hun bestaande dienstenpakket
zonder dat zijzelf aanvullende investeringen in een centrale hoeven doen. Dit zijn iDiensten type 2.

Figuur 1 Clustering iDiensten

Voor ketenbeheer betekent dit dat in iDienst type 3 de private aanbieder van de primaire dienst, zoals
VMAAS, afspraken maakt met ketenpartijen over het serviceniveau. In onze beleving horen hier ook de
ketenbeheerafspraken bij. Daarmee is het ketenbeheer voor iDienst type 3 een onderdeel van het
totaalpakket of een onderliggende B2B-dienst (van de ketenbeheerder aan de iDienstverlener), die nu ook al
bestaat.
Voor de iDiensten type 1 en 2 is de DCO de directe klant en daarop richt de menukaart in H5 zich. Voor
iDiensten type 1 is Ketenbeheer as a service het ondersteunen van de DCO met het beheer van haar eigen
assets binnen het huidige prestatieniveau. Voor iDiensten type 2 levert de Ketenbeheer dienstverlener ook
aanvullende prestaties, zoals het leveren van 24/7 ketenbeheer in plaats van alleen kantoortijden. Daarmee
is een iDienst type 2 een hybride vorm met deels assets van de DCO en deels assets van de dienstverlener.
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Blauwdruk iCentrale
De Blauwdruk biedt een kader voor de technische scope van de iDiensten ketenbeheer. De Blauwdruk
beschrijft het systeem iCentrale en de koppelvlakken met de bestaande managementsystemen en objecten.
Onderdeel van de scope van iDiensten ketenbeheer zijn daarmee:
 de koppelvlakken van de bestaande centrale systemen/applicaties naar enerzijds de business logic en
anderzijds de presentation logic;
 de business logic en presentation logic zelf, en;
 display en user interface.

Figuur 2 Blauwdruk iCentrale

Scheidslijn met bestaande systemen
De iDiensten ketenbeheer type 1 of 2 voor een iCentrale richten zich op de business logic, iHMI en de
koppelvlakken naar de bestaande management- en wegkantsystemen. Vanuit de blauwdruk gaat het dan om
de eerste drie lagen in figuur 2. Dit betekent dat het ketenbeheer van de bestaande management- en
wegkantsystemen en onderliggende onderhouds- en prestatiecontracten voor de objecten en verbindingen
naar de centrale buiten scope zijn. Het bestaande ketenbeheer en deze onderhouds- en prestatiecontracten
zijn daarmee een randvoorwaarde voor de iDiensten. De verbetering die iDienstleverancier kan bereiken is
daarmee ook afhankelijk van de bestaande beheerafspraken, contracten en de wil en mogelijkheden van de
DCO om deze beheerafspraken en contracten aan te scherpen.
Echter, het heeft geen toegevoegde waarde om meerdere servicedesks in te richten. Sterker nog, één
centraal loket voor het aannemen en registreren van storingen is de basis voor het verbeteren van de
beschikbaarheid van een iCentrale en gekoppelde systemen.
Daarom stellen wij voor dat de iDienst voor ketenbeheer ook de 1e lijns storingsanalyse doet voor de
bestaande management- en wegkantsystemen. Alle incidenten worden dan centraal geregistreerd en
bewaakt. De servicedesk van de iDienst zet de incidenten door naar de juiste oplospartij. In figuur 3 hebben
wij dit visueel weergegeven.
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Figuur 3 Demarcatie iDienst Ketenbeheer

Voorgaande beschrijving is ook van toepassing voor DCO’s zonder fysieke centrale (hoewel er vaak wel
sprake is van het vanuit een centrale locatie op afstand kunnen inloggen in de systemen en hier
aanpassingen op doorvoeren). Ook hier zullen vaak bestaande contracten aanwezig zijn voor het technisch
beheer van de wegkantsystemen, de verbindingen en de applicaties. Het ketenbeheer is hier meer gericht op
het doorvoeren van functionele wijzigen op basis van changes, klachten en het uitvoeren van 1e lijns
storingsbeheer over de gehele keten.
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5

Menukaart Ketenbeheer as a service
Inleiding

Redenerend vanuit de twee kaders in hoofdstuk 4, zien wij twee hoofdvarianten voor ketenbeheer as a
service. Hoofdvariant is gebaseerd op iDienst cluster 1. Bij iDienst cluster 1 werkt de dienstverlener alleen
met de assets van de DCO. Uitgangspunt voor iDienst cluster 1 is het bestaande prestatieniveau van de DCO.
De stap naar ketenbeheer as a service kan gefaseerd worden gedaan, waarbij gaandeweg prestatiegericht
werken en combineren van meerdere domeinen doorgevoerd wordt.
Hoofdvariant 2 is gebaseerd op iDienst cluster 2, waarbij de dienstverlener aanvullende diensten aanbiedt
die het bestaande prestatieniveau uitbreiden of verhogen. Voor ketenbeheer zou dit bijvoorbeeld het
opschalen van kantoortijden naar 24/7 incidentmanagement kunnen zijn.
Naast deze hoofdvarianten zijn er verschillende variabelen die de inhoud en daarmee de prijs van de
dienstverlening bepalen. Deze variabelen zijn:
 Het aantal koppelvlakken, systemen en componenten in een iCentrale.
 De domeinen die in dienstverlening vallen.
 De af te nemen processen per koppelvlak, systeem of component.
 De verantwoordelijkheden van de dienstverlener in de processen (variërend van verantwoordelijk tot
ondersteunend)
Als eerste werken wij de twee hoofdvarianten uit. De ITIL-processen, zoals beschreven in H2 zijn namelijk
generiek en logisch schaalbaar naar meerdere domeinen, ketenpartijen, koppelvlakken of systemen.
Vervolgens staat in § 5.3 de uitwerking van de hoofdvarianten naar een menukaart. Bij deze uitwerking
gebruiken wij de variabelen om ketenbeheerdiensten te definiëren.

Hoofdvarianten

Uitgangspunt bij iDienst cluster 1 is het huidige prestatieniveau van de DCO. De dienstverlener helpt vooral
bij de transitie naar prestatiegericht werken, het combineren van domeinen of voorbereiding op verdere
uitbesteding. Uitgangspunt bij iDienst cluster 2 is dat de dienstverlener het huidige prestatieniveau van de
DCO aanvult. De dienstverlener biedt als aanvulling op het prestatieniveau van de DCO bijvoorbeeld ook een
servicedesk op werkdagen buiten kantoortijden.
Voor deze twee hoofdvarianten komen wij tot de volgende generieke invulling van de beheerprocessen (zie
tabel 3). De sterren bij de beheerprocessen geven aan in hoeverre het proces voornamelijk bij de DCO ligt
(vanaf 0 ster), een gezamenlijke verantwoordelijkheid is of kan worden of volledig door een dienstverlener
opgepakt wordt / kan worden (tot en met 3 sterren).
In de tabel is met kleuren weergegeven wat onder iDienst cluster 1 valt en wat aanvullende is onder iDienst
cluster 2. iDienst cluster 2 is te allen tijde een aanvulling ten opzichte van iDienst cluster 1, omdat de
dienstverlener zelf eindverantwoordelijk wordt voor de beheerprocessen op zijn aanvullende dienst.
Beheerprocessen

Generieke invulling

Zwarte letters is iDienst cluster 1; blauwe letters zijn de aanvullingen voor iDienst cluster 2
Service level management
Bepalen kwaliteitsniveau
Opstellen eisen

DCO



is eindverantwoordelijk.
vult met service level management de randvoorwaarden voor
ketenbeheer in, zoals de bestuurlijke opdracht, beheervisie en organisatie.
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iDienst





bepaalt kwaliteitsniveau van ketenbeheer.
kan deeltaken uitbesteden, zoals het opstellen van beheervisie
en de transitie van de lopende contracten.
maakt huidig presteren keten inzichtelijk
accepteert prestatieniveau eigen assets als randvoorwaarde
kwaliteitsniveau dienstverlener
rol van kennispartner en consultant.
stelt zelf beheervisie op voor aanvullende dienst / prestatie
contracteert ketenpartners indien nodig
maakt presteren keten inzichtelijk

Samenwerkingsmodel: in partnership of alliantiemodel committeren
publieke en private partij zich samen aan opdracht en de beoogde
resultaten (= kwaliteitsniveau en onderliggende prestaties)
Capaciteitsmanagement*
Koppelen eisen aan middelen

DCO



bepaalt vanuit beleidsdoelstellingen wat nodig is; nu en in
toekomst.
beheert zelf investeringen in assets en mensen.

iDienst
 plannen en monitoren van de operationele capaciteit (mensen
en middelen)
 signaleren van structureel tekort aan middelen of mensen
 verbeteren inzet capaciteit (efficiënter / goedkoper)
 bepaalt investering in assets en mensen voor aanvullende
dienst / prestatie
 overlegt met DCO over toekomstige behoefte
Beschikbaarheidsmanagement*** DCO

Behalen afgesproken
prestatieniveau


levert contractmanager voor prestatiemonitoring
dienstverlener.
aanscherpen en verbeteren contractafspraken met bestaande
onderhoudspartijen (bijv. bij einde contract)

iDienst
 monitoren beschikbaarheid mensen en middelen conform eisen
in SLA
 rapporteren over operationele beschikbaarheid mensen en
middelen
Changemanagement**
Bepalen impact gewenste
wijzigingen

DCO




beslist over investering voor wijzigingsverzoek.
aanvaardt risico’s wijziging (impact op functionaliteit, prestatie
en beschikbaarheid)
levert functionaris voor Change Advisory Board

iDienst
 leveren van change manager
 organiseren en bewaken van wijzigingsproces
 (laten) opstellen van impactanalyse
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Uitrol- en
distributiemanagement***
Implementeren wijziging in
productieomgeving

Configuratiemanagement***
Up-to-date informatie van assets

DCO



afstemmen met aanvrager
maakt impactanalyse van wijzigingsverzoek DCO op aanvullende
dienst / prestatie
overlegt impact met DCO als deze niet binnen bestaande
contractscope valt

aanvaardt planning.
controleert afstemming met stakeholders.

iDienst
 coördineren uitrol (installatie en testprocedure)
 verzorgen overdracht naar beheerafdeling (documentatie en
testresultaten)
 afstemmen met leverancier, beheerafdeling(en) en overige
stakeholders
 rapporteren en communiceren over planning en impact
 zelf invullen voor aanvullende diensten onder eigen beheer
DCO



stelt database / beheersysteem beschikbaar
toetst de periodieke rapportage CMDB

iDienst
 inrichten en/of uitbreiden database met configuratie-items
 actualiseren database bij wijzigingen, vervanging of
organisatorische verandering
 periodiek aantonen / rapporteren over juistheid en volledigheid
configuratiemanagementdatabase (CMDB)
 zelf invullen voor aanvullende diensten onder eigen beheer
Incidentmanagement
(storingen)***
Herstellen van functieverlies

DCO


iDienst







Problem management***
Verhelpen terugkerende storing

DCO


behoudt eigen klantencontactcentrum voor meldingen van
buiten.
zet meldingen door naar servicedesk.
bemensen bestaande servicedesk en/of eigen servicedesk
inrichten en/of uitbreiden van incidentregistratie
1e storingsanalyse en toewijzing aan juiste onderhoudspartij
bewaken opvolging incidenten
Rapporteren over prestaties onderhoudscontracten
(openstaande meldingen, hersteltijden, terugkerende
storingen)
eigen servicedesk voor meldingen van de DCO als aanvullende
diensten incidenten hebben.

stuurt op continu verbeteren in contract.
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iDienst




Toegangsmanagement**
Gecontroleerd toegang verlenen

DCO



zorgt dat problem manager mandaat heeft leveranciers /
onderhoudspartijen opdracht te geven voor analyse en/of
herstel
leveren van problem manager
organiseren en bewaken van problem managementproces
(laten) opstellen van root cause analyse
meedenken over faalkansdefinities / optimaliseren herstel van
functieverlies en falen
is asset owner en daarmee eindverantwoordelijke.
kan verantwoordelijkheid wel deels delegeren binnen
randvoorwaarden AVG, Arbowet, NEN-normen en wettelijke
keuringen

iDienst
 administreren toegangsrechten gebruikers, beheerders,
leveranciers en nevenaannemers
 (fysiek) toegang verlenen aan gebouwen, installaties of
systemen
Tabel 2 Invulling beheerprocessen iDienst cluster 1 en 2

Op basis van Tabel 3 concluderen wij dat een DCO minimaal de volgende zaken moet inrichten of
organiseren:
 Een verantwoordelijke / service level manager die de eisen opstelt voor het kwaliteitsniveau van de
beheerprocessen, de beheerorganisatie en budget.
 Een verantwoordelijke / service level manager die beleidsdoelstellingen vertaalt naar functionele en
technische capaciteit.
 Een verantwoordelijke / service level manager die prestatie dienstverlener monitort en
contractbeheer doet.
 Een verantwoordelijke die investeringsverzoeken voor wijzigingen kan accorderen.
 Een systeem / CMDB voor de beheerinformatie van de assets.
 Een servicedesk / klantcontactcentrum voor meldingen van storingen / klachten.
 Een asset owner moet een installatieverantwoordelijke aanwijzen.

Variabelen in hoofdvarianten

Hoewel de beheerprocessen in de hoofdvarianten generiek zijn, zijn er wel aandachtspunten op enkele
andere variabelen. Zo zijn de domeinen waarvoor de beheerdienst wordt ingekocht en uiteraard de
bestaande systemen en koppelvlakken van de DCO een belangrijke contextvariabele. Daarom wordt in deze
paragraaf nader ingegaan op deze twee contextvariabelen en wat dit betekent voor ketenbeheer.
iCentrale domeinen
Hoewel de beheersprocessen generiek zijn, heeft ieder domein zo zijn eigen aandachtspunten bij het invullen
van de processen. In onderstaande tabel (tabel 4) is geprobeerd hier een eerste handreiking in te doen (het
domein Crowdmanagement is hierbij niet beschouwd). In de gesprekken tussen een DCO en dienstverlener
zouden deze handreikingen verder uitgewerkt en aangevuld kunnen worden. De verschillen tussen de
domeinen hebben vooral te maken met de verschillen in wettelijke kaders voor de verschillende domeinen.
Voor de lege cellen geldt dat er geen specifieke aandachtspunten voor dit domein zijn.
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Scope
Service level
management

DVM

Stadstoezicht

Tunnel

Brug/sluis

Aparte afspraken
over evenementen/
bijzondere
momenten:
consequentie voor
beschikbaarheid en
andere prestatieeisen

Burgemeester,
politie, OM
moet te allen
tijde kunnen
ingrijpen en
operationele
uitvoering
kunnen
aansturen

Het kwaliteitsniveau
waarop de
beheerprocessen
ingericht moeten
worden is (grotendeels)
bepaald door de eisen
in de Tunnelwet. De
veiligheidsprocessen
vereisen o.a. continue
monitoring

Het gebruik
van beelden
anders dan het
oorspronkelijke
doel is niet
toegestaan. Dit
is een
aandachtspunt
als
camerabeelden
voor andere
doeleinden
worden
ingezet.

Wijzigingen kunnen
betekenen dat opnieuw
getoetst moet worden
dat tunnel aan de
veiligheidsnorm
voldoet. Dit betekent
een risicoanalyse,
aanpassen
veiligheidsbeheerplan
en eventueel een
nieuwe
openstellingsvergunning

Toetsen aan
eerdere risicoanalyse als
onderdeel van
de
machinerichtlijn

Wijzigingen kunnen
betekenen dat opnieuw
getoetst moet worden
dat tunnel aan de
veiligheidsnorm
voldoet. Dit betekent
een risicoanalyse,
aanpassen
veiligheidsbeheerplan
en eventueel een
nieuwe
openstellingsvergunning

Toetsen aan
eerdere risicoanalyse en
testen als
onderdeel van
de
machinerichtlijn

Capaciteitsmanagement
Beschikbaarheidsmanagement
Changemanagement

Uitrol- en
distributiemanagement

Configuratiemanagement
Incidentmanagement
(storingen)

Incidenten kunnen
leiden tot beperking
rijstroken of sluiting van
één of meerdere
tunnelbuizen. Dit heeft
direct impact op
beschikbaarheid.

Problem management
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Toegangsmanagement

Toegang tot objecten is
bij tunnels procedureel
zwaarder dan bij
‘gewone’ assets, omdat
dit onderdeel is van het
veiligheidsbeheerplan.

Tabel 3 Aandachtspunten beheerprocessen per domein

Aantal koppelvlakken, systemen en componenten
Het aantal systemen, componenten en koppelvlakken dat in de beheerprocessen opgenomen moet worden
bepaalt uiteraard direct de omvang van de activiteiten. Daarnaast spelen echter nog twee andere zaken mee:
 De staat waarin koppelvlakken, systemen en componenten van de DCO’s verkeren.
 Als service geleverde koppelvlakken, systemen en componenten.
De combinatie van bovenstaande variabelen kan veel verschillende varianten opleveren. Redenerend vanuit
de ITIL-processen, zoals omschreven in Hoofdstuk 2, geeft dit echter alleen nuanceverschillen.
De nuanceverschillen leiden alleen tot een andere invulling van het Dossier van Afspraken en Procedures, het
gevraagde prestatieniveau in de SLA en/of de systemen, koppelvlakken of componenten die onder de iDienst
vallen.
Pakketten voor af te nemen beheerprocessen
Renderend vanuit de contextvariabelen komen we tot een indeling in drie logische ‘pakketten’ voor
iDiensten voor ketenbeheer:
1. Een startpakket voor DCO’s die geen eigen centrale hebben, een relatief klein areaal, en die vooral
ontzorgd willen worden in de operationele taken voor het technisch en functioneel ketenbeheer. Het
borgen van de middelen (Assetmanagement) wordt door eigen personeel uitgevoerd. Dit betreft een
samenwerking tussen personeel van de DCO en de dienstverlener. Ook is dit goed voor de DCO’s met
een groter areaal om een eerste stap te maken met iDiensten die daarna verder uitgebreid kunnen
worden.
2. Een middelpakket voor de DCO’s die een groter areaal en/of een eigen centrale hebben waarbij ook
(ondersteuning) bij de wijzigingen en configuraties wenselijk is. Ook is dit een goede uitbreiding op
het startpakket.
3. Een (nagenoeg) volledige ondersteuning op alle rollen als een totaalpakket. Dit is vooral geschikt
voor de DCO’s met een eigen centrale of groot areaal en die ook zelf stappen hebben gemaakt in de
eigen organisatie om dit goed aan te sturen. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het
presteren van het areaal en komt aanvullend ook met voorstellen voor o.a. Service Level
Management en Capaciteitsmanagement. De DCO is hierin vooral regievoerder.
De mate van verantwoordelijkheid van de dienstverlener neemt per pakket toe. De pakketten bieden de
mogelijkheden tot het groeien in de veranderende rol van de DCO en het leren van de eigen organisatie.
Medewerkers van de DCO zullen andere rol krijgen, dit vereist een nieuwe manier van werken wat ook tijd
en gewenning vereist.
In de onderstaande tabel zijn samengevat de ITIL rollen per pakket weergegeven:
Start

Middel

Uitgebreid

Incident management

Incident management

Incident management

Configuratie management

Configuratie management

Configuratie management

(Problem management)

Problem management

Problem management

Change management

Change management
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Alle overige rollen
Vanuit de DCO:

Vanuit de DCO:

Vanuit de DCO:

Service Level Management

Service Level Management

Service Level Management

Capaciteits management

Capaciteits management
Alle overige rollen

Toplevel eisen aan Ketenbeheer

Gezien de hoeveelheid factoren maakt het moeilijk om de pakketten vooraf te beprijzen in een ‘menukaart’.
Hiervoor is meer informatie over de context en de specifieke wensen van de DCO over het gewenste
prestatieniveau en de inbreng vanuit de eigen organisatie.
Wel vormen de pakketten uit de vorige paragraaf een goede basis om uit te vragen in de RfP’s. De exacte
invulling van de eisen zal mogelijk per DCO verschillen (gezien de contextsvariabelen). Wel zijn op een hoger
(generiek) niveau topeisen denkbaar. Deze hebben we in de onderstaande tabel opgenomen. Deze kunnen
een startpunt zijn om verder uit te werken.
Pakket
Generiek (voor alle pakketten)

Topeisen
Het ketenbeheer dient (regionaal) verkeersmanagement mogelijk te
maken.
Het (functioneel) ketenbeheer dient bij te dragen aan een verbetering van
de doorstroming.
Het (functioneel) ketenbeheer dient bij te dragen aan een verbetering van
de verkeersveiligheid.
Het (functioneel) ketenbeheer dient bij te dragen aan een verbetering van
de leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluid).
Het ketenbeheer dient uitgevoerd te worden binnen door de partijen
overeen te komen service levels.

Startpakket

Het ketenbeheerder dient zorg te dragen dat storingen en klachten
worden aangenomen en binnen de gestelde (respons en/of herstel) tijden
en worden afgehandeld.
Het ketenbeheer dient structureel voorkomende storingen te analyseren
en met voorstellen te komen om deze op te lossen.
Het ketenbeheer zorg te dragen dat de configuratie van areaal in de
systemen en de documentatie actueel blijft.
Het ketenbeheer dient periodiek te rapporteren over de prestaties van het
areaal.

Middel pakket

Het ketenbeheer dient te voorzien in een proces om wijzigingen te
ontvangen, te analysen op de impact, te beoordelen en door te voeren.
Het ketenbeheer dient updates en aanpassingen in het areaal en de
applicaties te organiseren (met de leveranciers), te faciliteren en te testen.
Het ketenbeheer dient te zorgen voor een overdracht van kennis en
informatie naar andere afdelingen en stakeholders.
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Uitgebreid

Het ketenbeheer dient de operationele capaciteit (mensen en middelen)
te plannen en te monitoren.
Het ketenbeheer dient toegangsrechten van gebruikers, beheerders,
leveranciers en nevenaannemers te administreren.

Sturing op de dienst

Het overgegaan tot het afnemen van een iDienst voor (onderdelen) van ketenbeheer betekent dat een deel
van de taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan een andere partij. De DCO zal meer regie
gaan voeren. Hiervoor is het wenselijk om de juiste informatie te krijgen die inzicht geven in de prestatie die
wordt geleverd. Een gebruikelijk methode is het definiëren van KPI’s die kunnen worden gepresenteerd in
een dashboard. Het dashboard kan een online omgeving zijn (Power BI, Splunk, Tableau) of een spreadsheet
/ Word / pdf rapportage.
Welke KPI’s worden gehanteerd is afhankelijk welke beheertaken worden uitgevraagd. Verschillende
niveau’s en type KPI’s zijn denkbaar:
1. KPI’s die op een hoog niveau het effect (outcome) van de dienst verschrijven, dus doorstroming of
veiligheid. Dit is vooral geschikt als er een complete dienst wordt uitgevraagd (en de dienstverlener
hier invloed op heeft), bij voorkeur ook inclusief de bediening, of een dienst waarin functioneel
beheer een sterke component heeft.
2. Kwalitatieve KPI’s, bijvoorbeeld tevredenheid van weggebruikers (klachten) of tevredenheid van de
DCO over de geleverde dienstverlening (z.g. ‘vendor rating’).
3. KPI’s over de geleverde dienstverlening, zoals bereikbaarheid, doorlooptijd van wijzigingen, de
snelheid waarmee configuratie wijzigingen in het areaal worden doorgevoerd.
4. KPI’s over het areaal, zoals aantal en duur openstaande storingen (op objectniveau),
betrouwbaarheid areaal en hersteltijden.
Bij de provincie Noord Holland is in het kader van het (technisch) ketenbeheer (wat als dienst wordt
afgenomen) een dashboard ontwikkeld wat inzicht geeft in de processen voor storingsafhandeling en
wijzigingen. Het betreft vooral KPI’s op niveau 3 en 4. De prestatie kan worden getoond in tabellen of
grafieken. De rapportages worden maandelijks opgesteld.

Proces
Opsteller
Rapportage periode
Algemene status

Proces
Storingsafhandeling (ITIL Incidentmngt)
X
1 augustus t/m 31 augustus 2018


Status
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Afsluitend

Marktontwikkelingen geven aanleiding en urgentie om ketenbeheer professioneler uit te voeren. Het
regionaal verkeersmanagement met het koppelen van systemen en applicaties vraagt om een gedegen
beheer waarin de processen goed zijn uitgedacht en beschreven. Ook dient de organisatie daarvoor ingericht
te worden.
Zoals uit de interviews naar voren komt wordt het ketenbeheer steeds professioneler opgepakt door de
wegbeheerders (zie schema bijlage 2). Het beheer steeds meer uitgevoerd volgens de ITIL rollen (zie
paragraaf 2.2). Ook worden beheertaken soms als dienst uitgevraagd.
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iDiensten voor ketenbeheer zijn goed mogelijk voor alle (combinaties van) domeinen. Wel zijn er per domein
specifieke aandachtspunten voor specifieke beheertaken (zie paragraaf 5.3).
Iedere ITIL rol kan individueel of als pakket als iDienst worden uitgevraagd, maar er zijn 3 logische
combinaties denkbaar (paragraaf 5.3):
1. Start pakket, voornamelijk afhandelen van storingen en structurele problemen;
2. Middel pakket, waarin ook wijzigingen en zaken als configuratiebeheer worden uitgevoerd;
3. Uitgebreid pakket, waar het hele technisch en functioneel beheer kan worden uitgevoerd door een
marktpartij.
De context en de randvoorwaarden (omvang areaal, wel of geen eigen centrale, specifieke hardware of
software, organisatie DCO, specifieke wensen) bepalen de omvang (scope) van de dienst, een standaard
menukaart is daarom niet echt mogelijk, het blijft voor een deel maatwerk. Voor de pakketten zijn wel
(generieke) top eisen opgesteld die in een RfP nader uitgewerkt moeten worden.
Tot slot zijn een aantal voorbeelden van uitwerkingen gegeven hoe op de dienst gestuurd kan worden in de
vorm van KPI’s in een dashboard (zie paragraaf 5.5).
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Bijlage 1: processchema’s
RFC formulier
Topdesk

1100

Bekende
wijziging
PNH

Change
Manager

A

Ja

Hoofdstuk 3, paragraaf 3

Nee
1150

Volledigheidscontrole RFC

Change
Manager

Change
Manager

RFC compleet?

Change
Manager

Nee

Versturen afwijzing

Einde

1300

Versturen verzoek
om akkoord voor
start beoordeling

PNH
Objectbeh.

Activiteit
Topdesk

1350

Akkoord start
procedure

Nee

Ja

Change
Manager

1250

1200

1410

CAB

1400
RFC is urgent?

Spoedbeoordeling
urgente RFC

Ja

Nee
1420

CAB

Ga naar volgende pagina

C

Nee

Autorisatie
urgente RFC?

Ja

B
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Bijlage 2: Samenvatting interviews met DCO’s
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Beheerprocessen

Rijkswaterstaat

Prov. Utrecht

Almere

Amsterdam

Groningen Bereikbaar
(GB)

CIV voert dit gesprek met
afdeling VWM en regio’s.

Dit is nog niet
ingeregeld, zijn wel
stappen gezet.
Omdat wij regionaal
werken is het wel
moeilijk.

VRI’s voor Provincie
Flevoland en gemeente
Emmeloord

Doel: beheert DVMsystemen in en om de
stad Groningen om de
doorstroming
garanderen. Veel breder
nog: E-bike /
communicatie naar
burgers en bedrijven /
vervoerwijzekeuze
beïnvloeden, gesprekken
bij bedrijven / P&Rterreinen, overstap naar
OV

Dit proces is via de
WAR (Wijziging
Advies Raad)
geborgd.
Budgethouder is de
afdeling Asset
Management

Uitbreiding/aanpassing
camera’s, bijv. o.v.v.
Vastgoedbeheerder
centrum Almere-Stad
Eigen budget:
VRI’s: technisch en
functioneel
onderhoud
Camera’s: kleine
aanpassingen

Niet meer, Groningen
Bereikbaar is opgericht t.b.v.
van ombouw N7  A7

Contract manager is
eindverantwoordelijk,
het operationeel
managen gebeurt
door contractbeheerders.
Werken veel op
prestatieniveau,

VRI’s + camera’s:
SLA’s beschikbaarheid,
op voorstel van de
aannemer +
Responsetijden voor de
VRI’s

Rotterdam

Strategisch
Service
portfoliomanagement

Vraagmanagement

Financieel management

De budgethouder is regio
en CIV vraagt budget
o.b.v. dienstenportfolio.
VWM als gebruiker is
hierin geen directe partij

Eigen budget?, waarschijnlijk
vanuit RWS, provincie en
gemeente.

Afdeling VM heeft eigen
budget voor systemen,
applicaties en
onderhoudscontracten

SLA zijn vastgelegd voor de
VRI’s (gemeente en
provincie) / PRIS / DRIPS /
P&R.
Er zijn wel hiaten:
een sleutelplan voor
voedingskasten
ontbreekt

Contracten zijn veelal
gebaseerd op respons- en
hersteltijden en niet op
echte prestaties.
Ook prestatiemonitoring
is zwak ingericht
Prestatiemonitoring van
aannemer/leverancier is

Inrichting
Service level
management

Service manager is
verantwoordelijk voor
vertaling vraag naar SLR
en SLA met verschillende
contractpartijen

Contracten zijn veelal
gebaseerd op responsen hersteltijden en niet
op echte prestaties.
Ook
prestatiemonitoring is
zwak ingericht

Het programma iCentrale is een initiatief van 13 private partijen: Arcadis, Be-Mobile, Cruxin, DAT.Mobility/Goudappel, Dynniq, MAPtm, Siemens, Sweco, Technolution, Trafficlink, Trigion
en Vialis en 6 decentrale overheden: gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het programma is gericht op een beter functionerend
netwerk en betere dienstverlening aan mobilisten en burgers tegen lagere kosten van assets en betere kosteneffectiviteit van de exploitatie in centrales. Dit programma wordt ondersteund
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/programma Beter Benutten.

goede ervaringen
hiermee

Service Catalogue Man.
Capaciteitsmanagement

Beschikbaarheidsman

CIV heeft een producten
en diensten catalogus
Geen duidelijk beeld van
hoe dit is georganiseerd

Service delivery manager
binnen RWS
verantwoordelijk voor
borgen prestatieniveau
enerzijds en (verwachte)
verstoringen anderzijds
(denk aan projecten)

Niet aanwezig

Prestatiemonitoring
van
aannemer/leverancier
is dan ook beperkt
mogelijk.
-

Niet aanwezig

-

camera’s (nog) geen SLA
en nog niet bekend bij
VCNON

-

dan ook beperkt
mogelijk.

Niet aanwezig

Wordt niet als proces
uitgevoerd. Werken
veel met Scrum
methodiek,
waardoor capaciteit
in de scrum
overleggen wordt
afgestemd en
eventueel op
bijgesteld. Op
netwerk niveau is dit
uitbesteed.
In de ICT contracten
is dit meegenomen,
op assets vooral op
hersteltijden.

Vergelijkbaar met de
gemeente Amsterdam
en Rotterdam.
Wel taken/verantwoordelijkheden vastgelegd
in Functiebeschrijving
beheerder/regievoerder
VRI’s en Camera’s

Niet duidelijk beeld hoe
dit is georganiseerd.
Gevoel zegt dat er niet
expliciet is nagedacht
over capaciteit in
relatie tot diensten

Is op orde, er is een
technisch en functioneel
beheerder + contracten met
leveranciers van de
systemen

Niet duidelijk beeld hoe
dit is georganiseerd.
Gevoel zegt dat er niet
expliciet is nagedacht
over capaciteit in relatie
tot diensten

Zie regel “Service level
management”

Vertaling van gewenst
prestatieniveau naar
beschikbaarheid is niet
uitgewerkt per CI.
Bestaande situatie is
een maximale
hersteltijd voor VRI’s,
DRIP’s of PVS en een
beschikbaarheidseis
algemeen voor
MobiMaestro

Alleen voor DRIPs en PRIS is
dit geregeld.
En de afwijkingsmarges voor
de P&R-data zijn vastgelegd.

Vertaling van gewenst
prestatieniveau naar
beschikbaarheid is niet
uitgewerkt per CI.
Bestaande situatie is een
maximale hersteltijd voor
VRI’s en een
beschikbaarheidseis
algemeen voor
MobiMaestro

WAR (CAB), breder
ingericht dan
uitsluitend techniek:
werkt goed.

Niet echt georganiseerd.
De verantwoordelijke
voor VRI’s en Camera’s
initiëren dit vanuit
hunzelf.

CAB ingericht

Geen CAB bij Groningen
Bereikbaar.
Er zijn wel wijzigingen die
door provincie en gemeente
worden geïnitieerd waarbij
GB pas bij overdracht naar

Changemanagement is
niet ingericht. De afdeling
VM is in plan- en
ontwerpfase betrokken
bij (fysieke) wijzigingen.

Verandering
Changemanagement

Change manager vanuit
CIV en Transitiemanager
vanuit VWM beheren
veranderingen,
beoordelen impact,
risico’s en
beheersmaatregelen
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Configuration
management

Aparte functionaris
CMDB met alle CI’s van
RWS

Er is een configuratie
beheerder
aangesteld. I asset is
ingericht voor assets.
Er is een architectuur
plaat . Er is geen
echte CMD ingericht.

= Verkeer.Nu
Niet echt een CMDB
voor
parameterwijzigingen
VRI’s. Is wel een grote
wens!

Release & deployment
management

Ingericht voor applicaties
via TAB VM; voor
projecten is dit geregeld
via transitiemanagement
(FAT, SAT, ISAT)

Dit gaat via de WAR

?

Kennismanagement

Belegd bij
applicatiemanager voor
applicaties onder zijn
beheer
Voor infrastructuur is dit
versnipperd (KPN voor
netwerk; VODK- en
projectaannemer voor
hardware) –
eindverantwoordelijkheid
objecten/systemen is
regio

Jammer genoeg niet
ingericht.

Bij de verantwoordelijke
voor VRI’s en Camera’s
is de kennisontwikkeling
vastgelegd in hun
functiebeschrijving.

toetsing is niet in te
schatten
Voor VRI’s is er een
CMDB. DRIP’s, PVS en
camera’s zijn hierin ook
opgenomen, maar
voldoet niet (veel
handmatig).
Wens om CMDB in te
richten waarbij nieuwe
componenten op
netwerk zich
automatisch
aanmelden en als CI in
CMDB komen.
Geen beeld bij

Beperkt ingericht.
Nadruk ligt op
functioneel beheer.

Operatie
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beheerfase wordt
betrokken.
MobiMaestro:
parkeerterreinen en –
parkeergarages.
Verder niet bekend.

Onbekend, vraagtekens bij
versiebeheer.

Learning on the job!

MobiMaestro fungeert
als CMDB voor objecten
in applicatie. Niet
gekoppeld aan
incidentmanagement en
servicedesk.
Afdeling VM doet eigen
configuratiemanagement.

Dit is voor applicaties niet
formeel ingericht.
Afhankelijk van
professionaliteit
leverancier.
Voor CCOL-applicaties
VRI’s is dit vastgelegd in
de Rotterdamse
standaard.
Hetzelfde geldt voor
hardware wijzigingen
Niet ingericht. Bijhouden
van versies, tekeningen,
merk, type, actuele
configuratie scenario’s,
etc. wordt niet gedaan.
De focus ligt op projecten
en ondersteuning
Verkeersregiekamer.

Incidentmanagement

MKO is de servicedesk
van RWS. 1e lijns
toedeling op basis van
CMDB
Opvolging van storingen
Bewaking op SLA’s is niet
direct voorzien

Servicepunt ingericht
tussen 8.00 en 17.00
regio desk doet dit
buiten kantoor uren.
Gaan dit op de markt
neerleggen.

Onderhoudscontract
VRI’s, zoveel mogelijk
automatisch +
Piketdienst bij
Stadstoezicht (Camera’s)

Storingstafel dienst als
servicedesk. Tijdens
kantoortijden bemant
door 3 mensen.
Zetten storingen door
aan relevante
oplospartij (1e lijn).
Bewaking en
monitoring tijdig
herstel niet primaire
taak.

Technisch Ketenbeheer door
Sweco/DiTP.
DiTP verzorgt volledige
storingsafhandeling.

Event management

Geen informatie of en
hoe dit is ingericht

Gedeeltelijk ingericht
volgens mij via LTC.

Onbekend

Onbekend

Service request
management

Geen informatie of en
hoe dit is ingericht

Dit is ingericht via de
WAR

Onbekend

Geen informatie of en
hoe dit is ingericht.
MobiMaestro draait bij
PNH
Geen informatie of en
hoe dit is ingericht

Problem management

Problem manager is
aanwezig

Dit is ingericht via de
WAR

Is onderdeel van
onderhoudscontract
Vialis (VRI’s)

Access management /
Toegangsmanagement

Sleutelplan voor buiten;
gebruikerbeheer voor
applicaties

Sleutel beheer
ingericht, niet goed
geborgd. Momenteel
bezig dit in te richten
zowel op ICT als
assets.

Ja, voor de sleutels van
de VRI-kasten en voor
de inlogniveau’s in
Verkeer.Nu

Dit is niet formeel
ingericht. Bij
terugkerende storingen
wordt meer druk gezet
op
aannemer/leverancier
om probleem op te
lossen. Analyse dus
verantwoordelijkheid
aannemer/leverancier
Niet besproken

Verbeteren
Toekomst

Programma iCentrale / Ketenbeheer as a Service / 17-02-2019 / versie 1.0

35

Klachten van burgers gaan
via provincie en gemeente.

Ja, opschalen naar:
1. leverancier
2. intern
of anders (indien mogelijk)
3. eventueel
systeemaanpassing

Niet aanwezig, wordt wel
aan gewerkt.

Er is geen echte
servicedesk die
meldingen registreert, 1e
analyse doet en
opvolging monitort. Dit is
versnipperd over de
Verkeersregiekamer, afd.
Uitvoering Werken en
afd. VM zelf. Er is geen
centraal systeem waarin
alle meldingen worden
gelogd en bijgewerkt.
Dit is deels zichtbaar in
MobiMaestro voor
aangesloten objecten.
Afd. VM handelt haar
eigen vragen/verzoeken
af en ook klachten van
burgers.
Dit is niet formeel
ingericht. Bij
terugkerende storingen
wordt meer druk gezet
op aannemer/leverancier
om probleem op te
lossen. Analyse dus
verantwoordelijkheid
aannemer/leverancier
Niet besproken

Uitbesteden
beheertaken

RWS-CIV wil zich meer
toeleggen op strategisch
en tactisch niveau
Nieuwe Service
Integrator (SI) moet
service operation volledig
gaan aansturen. Ook
configuration
management komt bij SI

Assets buiten worden
via een system
integrator uitbesteed.
De PU wil meer zich
richten op het stellen
van kaders en
monitoring en
bijsturing op
veranderingen.
Tussenliggend deel
door de markt uit
laten voeren.
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Gemeente Almere wil
verder groeien naar een
(volledige) regierol.
Bijv. een dienst
Mobiliteit inkopen, men
de eerste periode nog
wel zelf de hardware
aan te schaffen.

Niet besproken

Groningen Bereikbaar
bestaat tot eind 2020. De in
beheer zijnde systemen
gaan dan ‘terug’ naar de
wegbeheerders. Alle
contracten zijn hier op
afgestemd.

36

Rotterdam is niet zo van
uitbesteden aan derden.
Er wordt aan eigen
organisatie gebouwd om
te professionaliseren.
Heldere
communicatielijnen en
TBV ontbreken nog
(verbeterpunt)

Het programma iCentrale is een initiatief van 13 private partijen: Arcadis, Be-Mobile, Cruxin, DAT.Mobility/Goudappel, Dynniq,
MAPtm, Siemens, Sweco, Technolution, Trafficlink, Trigion en Vialis en 6 decentrale overheden: gemeenten Almere, Den Haag
en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het programma is gericht op een beter functionerend
netwerk en betere dienstverlening aan mobilisten en burgers tegen lagere kosten van assets en betere kosteneffectiviteit van
de exploitatie in centrales. Dit programma wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/programma
Beter Benutten.

