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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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Positie en samenhang in het 
programma iCentrale
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DVM beheer á la iCentrale

DVM beheer geschikt voor diensten iCentrale

4



Trends en ontwikkelingen

Kleinere overheid
• Meer en betere verantwoording, transparantie
• Meer accent op life cycle (kosten gehele levensduur)
• Meer en anders aanbesteden, grote(re) rol marktpartijen
• Meer naar diensten / services door private partijen 

• Publiek-private verkenning(en)
• Grote(re) onderhoudscontracten infrastructuur
• Prestatiecontracten

Risico’s
• Verlies grip en kennis

Waarom Assetmanagement (AM)?
• Kostenbeheersing en lagere kosten
• Risicogestuurd (bedrijfswaarden) 
• Pro-actief
• Meer flexibiliteit, meer innovatie
• Transparantie
• Regie kunnen voeren
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PNH en AM: 6 grote gebiedscontracten
en een integraal DVM contract

Asset	owner

Assetmanager

Service
provider

Rol	aannemer
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VM-spullenboel als assets tbv beheer

VRI	server

Camera	server

DRIP	server

Data	server

Netwerk	
Management	

Systeem

DRIP	server		[30]

Camera	server	 [180]

VRI	server	 [280	stuks/VRI’s]
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Opzetten DVM Beheer 
conform aanpak iCentrale
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Opzetten DVM Beheer  
conform aanpak iCentrale

9



Grootste uitdagingen 

Prestaties vanuit DVM beheer 
• Welke prestatie afspraken (serviceniveaus, SLA´s) kan DVM Beheer 2.0 opleveren
• Welke afspraken zijn mogelijk vanuit DVM beheer 2.0
• Welke afspraken zijn nodig vanuit iCentrale
• Realistische afstemming tussen wensen en mogelijkheden

Hoe de aanbesteding op te zetten:
• Hoe ziet het prestatiecontract straks er uit met de marktpartij die DVM Beheer 2.0 

verzorgt, met passende bonus / malus o.b.v. presteren
• Hoe zorgen we voor een optimaal effectieve en efficiënte migratie vanuit de huidige 

situatie.
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Visie DVM beheer: drie dominante 
keuzerichtingen in samenhang



Huidig DVM Beheer

Camera

Verkeerscentrale Provincie
Noord-Holland

DRIPVRI  
Gemeenten

VerkeersData
Systeem

Verkeerscentrale 
Gemeente Amsterdam

VRI

Externe bronnen (NDW, 
CROW-NDOV, Blauwe 

Golf)

Bedienplekken	
wegverkeersleiders	&

videowand

Netwerk	Management	
Systeem

(MobiMaestro)	

Beheer

PNH

Technisch	en	
ketenbeheer:	

PNH

Applicatie	
beheer:
Markt

PNH/Markt/
gemeenten

Asset owner

PNH

Hardware:	
PNH

Applicatie	:
Markt

PNH/gemeenten

Verbindingen:	
Markt

Verbindingen:	
Markt



DVM beheer á la iCentrale



Samen optrekken

Uitgangspunt:
• Bruikbaar voor andere DCO’s

Proces:
• Uitwerking samen met de provincie Utrecht
• Andere DCO’s worden geconsulteerd



Grootste uitdagingen 

Prestaties vanuit DVM beheer 
• Welke prestatie afspraken (serviceniveaus, SLA´s) kan DVM Beheer á la iCentrale

opleveren
• Welke afspraken zijn mogelijk vanuit DVM beheer 
• Welke afspraken zijn nodig vanuit iCentrale
• Realistische afstemming tussen wensen en mogelijkheden
• Eisen kunnen wijzigen, hoe daarop inspelen vanuit beheer

Hoe de aanbesteding op te zetten:
• Hoe ziet het prestatiecontract straks er uit met de marktpartij die DVM Beheer 

verzorgt, met passende bonus / malus o.b.v. presteren
• Hoe zorgen we voor een optimaal effectieve en efficiënte migratie vanuit de huidige 

situatie .



Marktconsultatie

PNH heeft marktconsultatie op Tendernet gepubliceerd.

Interesse??????

Kijk op Tenderned en meld u aan


