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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’



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 uitbreiden 
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)

2x6 iDiensten, “…. as a Service” voor elk domein
o.a. Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)



Onze presentatie gaat over….

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 uitbreiden 
in eigen bestaande bediencentrale(s)

Realiseren centrale bediening
zonder eigen bediencentrale(s)

1-A Prestaties en doelen: prestatieafspraken maken tussen DCO en
dienstenaanbieder over na te streven en te leveren (outcome) prestaties op
straat. Dit kan ook voor bestaande centrales in Cluster 1.



Programma

De onderwerpen

• Een terugblik op “Prestaties en doelen”
• Een terugblik op de “Routekaart” richting kwaliteitsafspraken
• Ambities en behoeften in de praktijk….. Voorbeeld Praktijkcase Rotterdam
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Prestaties en doelen
Vanuit “behoefte” naar gerichte selectie van indicatoren.

Mirza Hotic, Projectmedewerker SLA’s en KPI’s
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Dialoog
• Welke diensten en prestatie levert u?

• T.a.v. doorstroming
• T.a.v. veiligheid
• T.a.v. leefbaarheid

• Hoe borgt u de prestatie in uw organisatie?
• Is uw beleid doorvertaald naar de operatie?
• Zo ja, hoe?

• Hoe borgt u de prestaties in uw organisatie?
• Hoe zijn de operationele diensten georganiseerd?
• Hoe zorgt u dat er gebeurt wat u wilt? 



Prestatie-indicatoren voor (centrale)diensten
• Versterken van de link tussen (beleids)doelen en uitvoering
• Zichtbaar maken (huidige) performance
• Trigger voor innovatie
• Én voor contractmanagement
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Terugblik
1e maasandmore summit



Chinese Menukaart: veel te kiezen
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• Schuiven voor combineren
• Geen one-size fits allà Chinese menukaart

Meer domeinen 
(geïntegreerd)

Eigen organisatie

Meer door markt 
uitvoeren 

Zelf doen Eén domein

Meer organisaties



Routekaart
Vanuit “behoefte” naar gerichte selectie van indicatoren

Mirza Hotic, Projectmedewerker SLA’s en KPI’s
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Stappenplan richting afname iDiensten
• Stream 5.1 (stappenplan)
• Stream 1A (stap 1 en 2)

• Stream 1B (stap 3, 4 en 5)



Routekaart naar KPI’s
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Stap 0:
Bepalen
project

specifieke
topeisen

Stap 1:
Scoping

Stap 2:
Bepaling van 

relevante KPI’s
Stap 3
Bepalen 

normwaarde 
voor de KPI’s

Stap 3
Nul-

meting

Stap
1a

Business 
Case

Start
(contractering)



Stap 0: Wat wilt u bereiken?
Beleidsdoelen
• Beschikbaarheid
• Doorstroming / Doorstroming
• Imago
• Samenwerking
• Bedrijfsvoering

Project- of programmadoelen
• Specifiek per DCO
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Stap 0:
Bepalen
project

specifieke
topeisen

Stap 1:
Scoping

Stap 2:
Bepaling van 

relevante KPI’s
Stap 3
Bepalen 

normwaarde 
voor de KPI’s

Stap 3
Nul-

meting

Stap
1a

Business 
Case

Start
(contractering)



Stap 1: Scoping
Welke domeinen?
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Welke services?

III: 
Brug en 

sluis-
bediening

IV: 
Stads-

toezicht 

V: 
Parkeer-
beheer

VI: 
Crowd-

management

I: 
Verkeers-

management

II: 
Tunnel-

bediending

Techniek Innovatieve diensten/ producten

Personeel/ organisatie Data & Informatie



Stap 1: Scoping
Mate van betrokkenheid van de DCO
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B
C

AInrichten (en verrichten) 
van de activiteiten
gericht op prestaties
M
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(en verrichten) van de 
activiteiten

Verrichten 
(voorgeschreven 
activiteiten)

Invloed iDienst op projectspecifieke topeisen
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Beperkte invloed

Grote invloed

Direct

KPI’s afgeleid van topeisen en invloed van dienstverlener

Topeisen Subproces KPI omschrijving Normwaarde
Doorstroming …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………
Veiligheid …………… ……………

…………… ……………
…………… ……………

Leefbaarheid …………… ……………

…………… ……………
…………… ……………

… …………… ……………
…………… ……………
…………… ……………



Keuzelijst incl. bijbehorende SLA’s / KPI’s
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i-Factor Domein Soort KPI

Integreren 
bedieningen & 

techniek

Integreren & PO

Proces-optimalisatie

Combineren 

Meer, incl. 
(bedien)assets / 

functioneel beheer

Meer 

Eén 

Eén of meer

Network performance

Operational performance op 
het domein over meerdere 

domeinen

Operational performance 

TaakuitvoeringEén of meer

>2
 sa

men
ha

ng
en

d
Eén of meer

Eén of meer

B

C

A √

√
√

√

Inrichten (en verrichten) 
van de activiteiten
gericht op prestaties

Inrichten
(en verrichten) van de 
activiteiten

Verrichten 
(voorgeschreven 
activiteiten)



Levert de √
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B
C

III: 
Brug en sluis-

bediening

IV: 
Stads-toezicht 

V: 
Parkeer-
beheer

VI: 
Crowd-

management

I: 
Verkeers-

management

II: 
Tunnel-

bediending

AInrichten (en verrichten) 
van de activiteiten
gericht op prestaties

M
at

e 
va

n 
be

tr
ok

ke
nh

ei
d 

DC
O

 b
ij 

ui
tv

oe
rin

g Inrichten
(en verrichten) van 
de activiteiten

Verrichten 
(voorgeschreven 
activiteiten)

N.v.t. -
Techniek Innovatieve diensten/ producten

Personeel / organisatie Data & Informatie

Welk domein / welke domeinen?

√
√



KPI’s voor 
combinaties

18

III: 
Brug en sluis-

bediening

IV: 
Stads-

toezicht 

V: 
Parkeer-
beheer

VI: 
Crowd-

management

I: 
Verkeers-

management

II: 
Tunnel-

bediending

Welk domein / welke domeinen?

√
Verkeers-

management
Tunnel-

bediending
Brug- en sluis-

bediending
Parkeerbeheer 

(parkeren) Stadstoezicht Crowd-
management

Verkeersmanagement ja ja ja nee ja

Tunnelbediening nee* nee nee** nee

Objecten nat nee nee nee

Parkeerbeheer (parkeren) Nee ja

Stadstoezicht ja

Crowdmanagement
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√



Combinaties vanuit meerdere perspectieven
1. Bijdragen aan de doelstellingen voor bereikbaarheid, 

leefbaarheid en veiligheid;
2. Verbeteren van de dienstverlening naar reizigers

3. Verbeteren van de (kosten)effectiviteit en efficiëntie 
• Integratie van handelingen op basis van areaal (werkgebied)
• Vergelijkbaarheid van kennis en vaardigheden van personeel;
• Gelijksoortigheid van de handelingen;
• Werkaanbod en piekbelastingen per domein 
• Planbaarheid
4.   Versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.
Gegeven de situatie van een DCO
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Nulmeting

Topeisen Subproces KPI omschrijving Normwaarde
Doorstroming …………… ……………

…………… ……………
…………… ……………

Veiligheid …………… ……………
…………… ……………

…………… ……………
Leefbaarheid …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………
… …………… ……………

…………… ……………
…………… ……………

Bepaling normwaarde op basis van beleidsdoelen  & ambities

Top – down 

Bottom -up

KPI omschrijving Huidige performance
……………
……………
……………

……………
……………

……………
……………
……………

……………
……………

……………
……………

Stap 3: Bepaling normwaarde
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Ambities en behoeftes in praktijk
Praktijkcase Rotterdam – gemeente Rotterdam

Mirza Hotic
Projectleider

Sander van Beurden
Manager Stedelijke Bereikbaarheid



Hoe staan de schuiven bij jullie?

• De basis op orde, de 
rest komt later

• Combinatie toezicht 
en verkeersregie

• Eenzelfde doel, door 
alle afdelingen
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Zelf doen                                            Meer door markt uitvoeren 

Eén domein                                 Meer domeinen (geïntegreerd)

Eigen organisatie                                     Meer organisaties

1.



Stap 0: Bepalen project specifieke topeisen
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Stap 0:
Bepalen
project

specifieke
topeisen

Stap 1:
Scoping

Stap 2:
Bepaling van 

relevante KPI’s
Stap 3
Bepalen 

normwaarde 
voor de KPI’s

Stap 3
Nul-

meting

Stap
1a

Business 
Case

Start
(contractering)



• Welk domein?
• Verkeersmanagement met focus op de bereikbaarheid van de stad

• 3 scenario’s
• Werken aan de weg
• Evenementen
• Bouwwerkzaamheden

• Welke service
• Innovatieve diensten/ producten
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Stap 1: Scoping
Stap 0:
Bepalen
project

specifieke
topeisen

Stap 1:
Scoping

Stap 2:
Bepaling van 

relevante KPI’s
Stap 3
Bepalen 

normwaarde 
voor de KPI’s

Stap 3
Nul-

meting

Stap
1a

Business 
Case

Start
(contractering)
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Stap 2: Bepalen relevante KPI’s
Stap 0:
Bepalen
project

specifieke
topeisen

Stap 1:
Scoping

Stap 2:
Bepaling van 

relevante KPI’s
Stap 3
Bepalen 

normwaarde 
voor de KPI’s

Stap 3
Nul-

meting

Stap
1a

Business 
Case

Start
(contractering)

Kernwaarde Beleidsdoel Planvorming Outcome Taakuitvoering

Gastvrijheid Goede doorstroming van het 
netwerk in relatie tot 
geplande en ongeplande 
verstoringen

Gebiedsplanning o.b.v. de 
indientermijnen voor 
hindercategorieën (tijdige 
aanlevering planning)

Controleren of voldaan 
wordt aan 
randvoorwaarden van 
SBO+ in BLVC plan

Monitoren (juiste)  inzet 
regelscenario’s

Geloofwaardigheid Geplande verstoringen goed 
op elkaar afstemmen zodanig 
dat de stad bereikbaar blijft

Prioriteringsplan voor 
projecten in netwerk 
o.b.v. hindercategorie en 
hernieuwde spelregels

Controleren of voldaan 
wordt aan 
randvoorwaarden van 
SBO+ (a.d.h.v. 10 
spelregels)

Monitoren doorstroming 
o.b.v. VVU’s, reistijden, 
filezwaarte etc.

• Specifieke indicatoren voor Rotterdam o.b.v. het vingerende beleid
• Voorbeeld: “Er vinden geen gelijktijdige versmallingen of afsluitingen plaats 

aan twee parallelle bundels of oeververbindingen”



Verantwoordelijkheidstoewijzingen
• Identificatie locatie van voorwaarden in het bereikbaarheidsproces
• Toewijzing van verantwoordelijkheid aan activiteiten en voorwaarden



Bereikt binnen praktijkcase Rotterdam
Van impliciet naar expliciet werken

• Inzichtelijk maken van activiteiten en rolverdeling binnen het proces
• Inzichtelijk maken van verantwoordelijkheden binnen proces
• Inzichtelijk maken van afspraken en voorwaarden
• Standaardisatie mogelijk maken binnen het proces



Overall conclusies
• iDiensten zijn (nog) geen standaard
• Geen one size fit’s all – behoefte / Roadmap DCO’s vraagt maatwerk
• Inkoop van iCentrale diensten vraagt dialoog en samenwerking tussen

• DCO en private partijen!
• Of tussen de (intern) opdracht gevende afdeling en de uitvoering

En een blijvende dialoog…….
• Verschuivende prioriteiten
• In gesprek blijven tijdens de uitvoering
Hoogste niveau (A) service is pas haalbaar nadat raakvlakken volledig
gemanaged zijn
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Conclusies HG1

Mirza Hotic
Projectleider

Sander van Beurden
Manager Stedelijke Bereikbaarheid



Conclusies
Overall
• Methodiek om systematisch te komen tot realistische 

prestatieafspraken
• In aanbouw: Ordeningssysteem t.b.v. tooling
• Meerdere praktijkcases en –tests t.b.v. toetsing 

gebruikerswaarde 

Gebruiksproducten en standaarden
• Domeinbeschrijvingen: wat is de gewenste dienstverlening?
• KPI’s (voor de zes domein en over domeinen heen)
• Stappenplan voor scope en KPI bepaling
• Performance checks & Maturity – scans (operational readyness)
• Input voor modelcontracten, Roadmaps en Kosten-baten analyse
Realisatie(s) bij DCO’s gemeente Rotterdam en Provincie Noord Holland
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Ontmoet ons ook op
• Vakbeurs Mobiliteit 28 - 29 november 2018 in Houten
• InfraTech 2018 15 - 18 januari 2019 in Rotterdam
• ITS World Congress 3 - 6 juni 2019 in Eindhoven/Helmond 

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

Mirza Hotic
Arcadis
Mirza.Hotic@arcadis.com

Sander van Beurden
Gemeente Rotterdam
ajs.vanbeurden@rotterdam.nl

‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 
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