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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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TOEPASSING

Gedurfde ambitie Gereed voor….

…….

Transitie
komende 
1-7 jaren



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)



Inhoud

1. Positie VMaaS in iDiensten Clusters
2. VMaaS, wat is het?
3. Is het voor mij interessant?
4. Vragen en discussie
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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)

5-H Verkeersmanagement as a Service (VMaaS): een van de 6 iDiensten in Cluster 3
(voor DCO’s zonder eigen centrale) én in Cluster 2 (voor DCO’s met eigen centrale).
Complete uitvoering van Verkeersmanagement o.b.v. prestatieafspraken.



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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iDiensten per cluster 1
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Voorbeeld VM dienstverlening cluster 1

Voor de uitvoering van VM wordt 
personeel als dienst geleverd en/of 
opgeleid t.b.v. de inzet in de 
bediencentrale van de DCO



iDiensten per cluster 2
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Voorbeeld VMaaS cluster 2

Voor de uitvoering van VM wordt 
personeel op afstand ingezet vanuit 
een private centrale, gebruik makend 
van DCO systemen



iDiensten per cluster 3
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Voorbeeld VMaaS cluster 3

Voor de uitvoering van VM wordt 
personeel op afstand ingezet vanuit 
een private centrale, gebruik makend 
van private systemen



VMaaS, wat is het?

Verkeersmanagement as a Service (cluster 2 en 3):

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.
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Totstandkoming VMaaS

Ø iCentrale private partijen leveren input voor beschrijvingen iDiensten
Ø VMaaS is als eerste iDienst beschreven en dient als voorbeeld uitwerking voor de 

andere iDiensten
Ø De iDiensten volgen de landelijke standaarden waaronder de iBedienfilosofie

Ø Middels een ontkoppelmoment zijn de private iCentrale partijen niet
betrokken bij de aanbesteding van de iDiensten (RfP)

Ø Aanbestedingstraject wordt verzorgd door Gerard Martens en Koen Idzinga
(sessie 5-E)
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Scope
VMaaS
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Bedienen DRIP’s/ (i)VRI’s/ 
Camera’s 

Situational awareness 
verkeersnetwerk

Analyses verkeersaanbod 
/ beschikbaar netwerk

Inzetten VM maatregelen / 
afhandelen incidenten

Analyses 
verkeerskundige werking 
assets

Werkprocessen, 
procedures

VM maatregelen en 
regelaanpakken/ methoden

Voorbereiding
&
Onderhouden 
Tactisch kaders

Verbetervoorstellen & 
rapportage prestatie



Kenmerken dienstverlening
Ø Conform de richtlijnen van CROW module iBedienfilosofie en Triggerbased

werken
Ø Doorlopend verbeteren van tactische kaders, regelaanpakken,

regelscenario’s en andere door Aanbieder ingezette methoden en
technieken voor regelen van het verkeer in het Netwerk.

Ø Verbetervoorstellen voor de verbetering van de VMaaS dienst
Ø Samenwerken met andere domeinen mogelijk
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Opbouw beschrijving VMaaS
Ø Scopebeschrijving
Ø Beschrijving aan de hand van de lagen in de keten

Ø Prestatie & doelen
Ø Personeel
Ø Centrale bediening
Ø Data, objecten en muti-domein
Ø Centraal systeem multi-domein
Ø Verbindingen
Ø Centraal systeem per domein
Ø Technisch en functioneel beheer
Ø Objecten
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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 Scope periode dienstverlening
Ø Omvang netwerk / aantal objecten
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Voor wie interessant?
Ø B2G & B2B
Ø DCO’s

Ø Aanvullend
Ø Transitie
Ø Ontzorgen

Ø Private partijen/ leveranciers
Ø Voorbeeld cluster 2à Praktijkcase Peak Shaving
Ø Voorbeeld cluster 3àWiU – volledige ontzorging
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Transitie - roadmap
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Voorbeeld VMaaS Cluster 2: praktijkcase Peak Shaving

iDiensten op afstand
• Case: piekbelasting bij tunnelincident in het weekend of avond/nacht
• iDienst: vanuit operationele Trigion Alarmcentrale (Schiedam) met tactisch personeel 

van MAPtm (Utrecht) uitvoeren VM-dienst voor verkeerscentrale PNH (Hoofddorp)
• Uitgevoerd op zaterdag 2 en 9 september 2017 
• Ervaren, beproeven en zien hoe dit functioneert
• Leerervaringen verwerkt in iCentrale producten

Eindproduct
Zelfstandige iDienst, af te nemen door gemeenten en provincies 
met eigen centrale(s) voor extern opvangen piekbelastingen
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Voorbeelden VMaaS Cluster 3: Volledige ontzorging

Ø Vb. Den Haag, wegwerkzaamheden e.d.
Ø Inkoop van een DCO – B2G
Ø Inkoop van bijv. NMS systeem B2B
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Conclusies
1. iDienst VMaaS is 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.
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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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

Mark Olivierse en Guido op ‘t Hof
MAPtm ‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 

CENTRALES ALS EEN DIENST’ 


