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1. Inleiding
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Aanleiding MaaSandMore
Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten voor 
decentrale overheden aanzienlijk worden gereduceerd (10–20% jaarlijks) en de kwaliteit van de 
dienstverlening aan gebruikers van weg en water en burgers wordt verbeterd (5-15%). Deze 
effecten zijn bepaald in een vergelijking met de huidige situatie waarin decentrale overheden 
zelf centrales in beheer hebben en bemensen. Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen 
dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op 
het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, 
(weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en -beheer en crowdmanagement. 
Dat doen zij vanuit het programma iCentrale, een initiatief van de provincie Noord-Holland en 
ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kader Programma iCentrale
Het doel van dit project is om binnen de SLA-agile geschikte en werkende operationele KPI’s 
voor de diensten ‘bedienend personeel’ en ‘bedienprocessen’ op te leveren voor alle domeinen. 
Andere onderdelen in het programma iCentrale belichten het combineren en integreren vanuit 
het perspectief van mogelijkheden vanuit de competenties van het bedienend personeel en 
vanuit andere perspectieven, zoals prestatieafspraken (Hoofdgroep 1), overzicht van 
werkprocessen/taken en bedienfilosofie (Hoofdgroep 2), systemen (Hoofdgroep 3), techniek 
(Hoofdgroep 4) en aanhaking decentrale overheden/private partijen (Hoofdgroepen 5-7).
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Vier werkpakketen
Project 2.1 is verdeeld in vier werkpakketten met verschillende wijzen van projectaanpak: 
1. ‘Showcase iCentrale ‘slim integreren en combineren’
2. ‘Vertalen SLA’s naar KPI’s voor  Bedienend Personeel inclusief modelcontracten’: 
3. ‘Vertaling SLA’s naar KPI’s van bedienprocessen’
4. ‘KPI’s in de praktijk: Demo’s’. 

Resultaten conform PUP
Project 2.1 levert geschikte en werkende operationele KPI’s op voor de diensten 
‘bedienend personeel’ en ‘bedienprocessen’ welke zijn vertaald vanuit SLA’s. Daarnaast 
levert het project input voor een modelcontract voor de dienst ‘bedienend personeel’ 
welke gebruikt kan worden voor de diensten van alle domeinen. Het project levert tevens 
een verfilming op van wat een iCentrale in de praktijk kan betekenen. Concreet levert dit 
de volgende eindproducten op:  
• Een lijst met uitgewerkte definitieve en ‘bewezen’ KPI’s, 
• Input voor een modelcontract op basis van KPI’s voor bedienend personeel, 
• Een film van de showcase iCentrale ‘slim integreren en combineren’.

“De lijsten dienen gebruikt te kunnen worden door een DCO om de juiste 
dingen uit te vragen.” 



Hoofdstuk 2 – Aanpak, uitvoeringsplan, 
leeswijzer en terminologie 



2.1 Aanpak
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De aanpak verschilt per werkpakket en wordt in de desbetreffende paragrafen beschreven. 

Team

De uitvoering van het project is begeleid door de projectleider Martijn Elting. Het team is verder 
aangevuld met enerzijds de projectleiders van de SLA-agile-driehoek, anderzijds door een aantal 
adviseurs/projectleiders uit HGII van Sweco, MAPtm en Trigion. Andre Smulders, projectleider 
iCentrale namens Trigion heeft de rol van ‘Product owner SLA’s en KPI’s’, wat in de praktijk heeft 
betekent dat hij heeft gecontroleerd of hetgeen is opgeleverd ook daadwerkelijk aansluit bij de 
behoeften van de klant/de DCO. 

Uitvoeringsplan

Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van het uitvoeringsplan waarbij de relaties 
tussen de werkpakketten en de agile-driehoeken staat weergegeven. 



2.2 Uitvoeringsplan
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Pragmatische 
aanpak

De KPI’s zijn ontwikkeld vanuit een pragmatische aanpak, het gaat om KPI’s die direct 
bijdragen aan het hogere primaire doel/SLA. En om KPI’s die SMART zijn: specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Op basis daarvan is een keuze 
gemaakt van relevante operationele KPI’s die een bijdrage leveren aan de strategische 
doelen. 

KPI’s voor de 
operator

De KPI’s voor bedienend personeel (werkpakket 1) zijn ontwikkeld voor de operator: de 
rol in de bemensing die belast is met de operationele taken zoals de bediening van 
objecten, en monitoring van objecten waar dat wettelijk noodzakelijk is, c.q. waar dat 
niet geautomatiseerd kan of mag gebeuren. Tevens zijn de KPI’s voor de tactische 
netwerkmanager voor zover deze een uitvoerende cq. coördinerende rol heeft. De KPI’s
zijn generiek ontwikkeld en toepasbaar in elk domein.  

Basis- en extra 
KPI’s

In de lijsten is een onderscheid gemaakt tussen ‘basis-KPI’s’ en ‘extra-KPI’s’. Basis-KPI’s
zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een kwalitatieve en betrouwbare dienst. Extra-
KPI’s kunnen wenselijk worden ingezet op basis van specifieke behoeften van de 
opdrachtgever. Per domein kan daar nog weer een verschillende invulling aan zijn 
gegeven, bijv. bij het domein bewaken en bedienen van tunnels ligt de focus meer op 
veiligheid, bij parkeerbeheer ligt de focus meer op service. 

2.3 Leeswijzer (1) 
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Norm De norm van de KPI’s is niet vooraf definieerbaar aangezien de norm afhankelijk is van het 
ambitieniveau van de DCO's o.b.v. afspraken met derden, ketenpartners als hulpdiensten, etc. 
De norm wordt dus in overeenstemming met de klant in een iteratief proces vastgesteld en 
middels frequente overleggen met de opdrachtgever besproken. Met de norm zetten we 
maatregelen in om bij te sturen, en toetsen/loggen we of maatregelen 
functioneren/werken/kwalitatief juist zijn uitgevoerd of verbeterd kunnen worden.

Groslijst – alle 
mogelijke KPI’s

Belangrijk is om voor het eindresultaat in acht te nemen dat uit de praktijk is gebleken dat in 
alle totstandkomingen van publiek-private samenwerkingsvormen in alle gevallen gestart is 
met een ‘inspanningsverplichting voor het leveren van een bepaalde dienst’. Allereerst dient 
ervaring met elkaar te worden opgedaan, waarna op basis van deze ervaringen iteratief 
afspraken gemaakt worden – KPI’s worden afgesproken - over de levering van diensten, en de 
overeenstemming van de kwaliteit van het personeel en de uitvoerende diensten. Daarom zijn 
in dit document alle mogelijke KPI’s i.r.t. het primaire doel opgenomen. 

Randvoorwaar-
delijke KPI’s

Randvoorwaardelijke KPI’s zijn indicatoren, dus geen prestatie-indicatoren, voor het inzichtelijk 
maken van de kwaliteit en omvang van (de uitvoering van) werkprocessen. Ze zijn noodzakelijk 
om een beeld te krijgen van het totale werkpakket, en om de andere KPI’s te beschouwen 
vanuit deze omvang. 

2.3 Leeswijzer (2) 
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KPI’s KPI’s (key-performance indicatoren) zijn maatstaven die gebruikt worden om prestaties, 
voortgang, efficiency en kwaliteit van processen binnen een organisatie inzichtelijk te maken. 
Belangrijke randvoorwaarde van een KPI is dat de waarde van de KPI’s Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel , Realistische en Tijdgebonden (SMART) inzichtelijk gemaakt zijn op basis van data 
en informatie uit de te beheren systemen van een organisatie zodat op basis van de KPI’s
beoordeeld kan worden of vooraf vastgestelde doelstellingen behaald zijn. 

SLA’s Een SLA (Service-Level Agreement) is een contract tussen 2 (of meerdere) partijen waarbij 
afgesproken wordt dat prestaties volgens vooraf afgesproken normen worden geleverd. Dit 
wordt gedaan aan de hand van KPI’s en concrete afspraken omtrent de oplevering van 
producten en diensten. De gemeten prestaties worden gebruikt in dashboards en rapportages 
(Service Level Reports-SLR’s).

Werk- of 
bedienprocessen

De werkprocessen die, op hoofdlijnen, geïdentificeerd zijn voor de domeinen in de iCentrale, 
zijn: KPI bewaking, monitoring, waarneming, en bediening. Werkprocessen zijn geordend per 
thema en beschikken over een onderscheid in handmatige en automatische handelingen.

2.4 Terminologie (1)



12

Bediening De actieve besturing door een mens van technische installaties die ingrijpen 
in de flow van droog en nat verkeer (VRI’s, DRIP’s, bruggen, sluizen, enz), 
parkeerbeheer (slagbomen, enz), de kijkrichting van camera’s (openbare 
orde en veiligheid, enz), en andere domeinen. 

Bedientaak De taak of activiteit die uitgevoerd moet worden binnen een proces. Deze 
taken en/of activiteiten kunnen zowel handmatig als automatisch worden 
afgehandeld 

Operator Rol in de bemensing van de iCentrale die belast is met de operationele taken: 
uitvoering van bediening van objecten, en monitoring van objecten waar dat 
wettelijk noodzakelijk is, c.q. waar dat niet geautomatiseerd kan of mag 
gebeuren.

2.4 Terminologie (2)
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HMI-rollen in de 
iCentrale (1)

1. Operationeel/bediening: Operator (verkeersmanager, brug-
sluisbedienaar, tunnelbediening, parkeerbeheer, stadstoezicht, 
crowdmanager et cetera) 

2. Tactisch/domein overschrijdend: Netwerkmanager, regisserend en 
coördinerend, waaronder coördinatie met andere operationele partijen. 

HMI-rollen in de 
iCentrale (2)

3. Strategisch/Klantbeheer: Klantmanager, Managing Agent. Beheert de 
SLA’s met KPI’s

De verschillende rollen kunnen afhankelijk van de omstandigheden 
uitgevoerd worden door verschillende of dezelfde personen.

Showcase Een showcase is een beeld dat van te voren wordt gegeven om aan te geven 
hoe een product of service er mogelijk uit kan gaan zien in de toekomst. 
Vaak wordt een showcase kleinschalig ingericht om een select publiek te 
informeren.

2.4 Terminologie (3)
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Demo Een demo geeft een beeld van de mogelijke realisatie van een product of 
dienst. Het kan daarbij gaan om een uiteindelijke maar ook een tussentijdse 
versie van dat product of die dienst. In dat laatste geval betreft een demo 
een voorproefje op een product of dienst waardoor deze meestal beperkt is 
in tijd en/of in functies. Doel van een demo is dat een klant product of dienst 
kan zien of uitproberen.

Living Lab Een living lab is een operationele omgeving bij een decentrale overheid of 
private partij waar met de sociale/organisatorische en technologische 
innovaties van het iCentrale programma kan worden geëxperimenteerd. Op 
deze manier kan er proefondervindelijk worden geleerd.

2.4 Terminologie (4)



Hoofdstuk 3 – Werkpakket 0 ‘Showcase 
iCentrale ‘slim integreren en combineren’



3.1 Inleiding
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Voor het programma iCentrale heeft HGII en project 2.1 de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om de “showcase” te ontwikkelen, aangezien de ontwikkeling van het script deels 
hergebruikt kan worden in de uitvoering van de demo’s en de showcase gezien kan worden als 
een light-demo. 

In de bijlage is het script van de showcase opgenomen, op Dropbox is onder iCentrale\02_HG 
II\02_Results\Project 2.1\WP 0 de animatie toegevoegd. 

Aanpak
• De belangrijkste bedienprocessen, systemen, informatiebronnen, wensen en eisen m.b.t. 

competenties en ervaring van personeel en de managing agent zijn in kaart gebracht; 
• De representatieve domeinen zijn geselecteerd; 
• Bestaande showcases zijn geïdentificeerd en nieuwe mogelijkheden zijn in kaart gebracht; 
• Het script is i.s.m. met een producent tot in detail uitgewerkt, beoordeeld door diverse 

iCentrale leden, vastgesteld door het PM en in de vorm van een VR-film getransformeerd. 
• De film is eind juli overgedragen aan het PM. 



3.2 Screenshots 
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Hoofdstuk 4 – Werkpakket 1 ‘KPI’s voor 
Bedienend Personeel inclusief 
modelcontracten’



4.1 Inleiding
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We starten met de aanpak en de kwaliteitsgarantie van werkpakket 1. De lijst met 
uitgewerkte KPI’s zijn opgenomen als bijlage. Tevens is in de bijlage het modelcontract 
voor de dienst bedienend personeel opgenomen. 

De KPI’s voor bedienend personeel zijn ontwikkeld voor de operator: de rol in de bemensing die 
belast is met de operationele taken zoals de bediening van objecten, en monitoring van objecten 
waar dat wettelijk noodzakelijk is, c.q. waar dat niet geautomatiseerd kan of mag gebeuren. 
Tevens zijn de KPI’s voor de tactische netwerkmanager voor zover deze een uitvoerende cq. 
coördinerende rol heeft. De KPI’s zijn generiek ontwikkeld en toepasbaar in elk domein.

Aanvullend is voor bedienend personeel i.s.m. Agile III een modelcontract ontwikkeld waarbij 
project 2.1 de KPI’s voor bedienend personeel heeft vertaald naar een juridisch beschrijving en 
het contract oplevert aan Agile III die dit meeneemt in de totaalontwikkeling. 



4.2 Aanpak en kwaliteitsgarantie (1)
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Kwaliteitsgarantie op inhoud

• Allereerst zijn i.s.m. project 2.3 (ontwikkeling werkprocessen) alle werkprocessen van elk 
domein tot op detail doorgenomen om te beoordelen welke (combinaties) van 
werkprocessen en KPI’s geschikt zouden zijn om opgenomen te worden in de lijst van KPI’s
voor bedienend personeel; 

• De geselecteerde KPI’s zijn waar mogelijk gecombineerd zodat dezelfde KPI geschikt is 
gemaakt om voor meerdere werkprocessen de kwaliteit te meten; 

• De KPI’s zijn verder aangevuld met KPI’s uit reeds bestaande contracten voor bedienend 
personeel en met KPI’s uit (voor zover voorhanden) auditrapportages; 

• De KPI’s zijn gedeeld in de SLA-Agile om:
• zodoende de integraliteit en onderlinge verbanden te borgen;
• Randvoorwaardelijke eisen te stellen over de te leveren kwaliteit; 
• Normen en meetmethoden te ontwikkelen; 
• De integraliteit met databronnen en systemen te waarborgen; 
• Nieuwe mogelijkheden van (evt. gecombineerde) KPI’s te definiëren. 



4.2 Aanpak en kwaliteitsgarantie (2)
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Kwaliteitsgarantie door gevolgd proces

• De ‘Product owner’ SLA’s en KPI’s heeft de lijsten voor de dienst Bedienend Personeel 
gereviewd waarmee wordt geborgd dat de DCO ‘krijgt wat ze nodig heeft’;

• De projectleiders en hoofdgroepleider van hoofdgroep 2 hebben de lijsten voor de dienst 
Bedienend Personeel en bedienprocessen gereviewd waarmee de integraliteit en onderlinge 
verbanden wordt geborgd; 

• Don Bureau heeft tussentijds (juli) de lijsten (positief) gereviewd en de denkrichtlijn voor 
hoofdgroep I uitgelegd;  

• Op basis van de review van Don Bureau, de hernieuwde SLA’s en KPI’s uit hoofdgroep I en de 
denkrichtlijn zijn de lijsten voor de dienst Bedienend Personeel en bedienprocessen 
aangepast en basis-protocollen op hoofdlijnen ontwikkeld; 

• Met een aantal betrokken DCO's zijn de KPI's nog op domein-niveau gereviewd; 
• Middels de praktijkcase ‘bedienen op afstand’ de KPI’s op geschiktheid gereviewd; 
• Met Don Bureau en hoofdgroepleider is het definitieve concept gereviewd (zie verslag in de 

bijlage);
• Specifiek voor de ontwikkeling van het modelcontract:

• Zijn de bestaande contracten van Trigion/PNH bestudeerd;
• Zijn de KPI’s voor bedienend personeel vertaald naar een juridisch beschrijving in een 

contract; 
• Is dit modelcontract tevens opgeleverd aan Agile III die dit meeneemt in de 

totaalontwikkeling. 
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4.3 Modelcontract bediendend personeel

Het modelcontract voor de dienst ‘bedienend personeel’ is te vinden in de bijlage en is geschikt 
voor alle diensten van bedienend personeel van alle domeinen. Het modelcontract wordt 
overgedragen aan Agile III. 



Hoofdstuk 5 – Werkpakket 2 ‘KPI’s voor 
bedienprocessen’



5.1 Inleiding
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We starten met een onderbouwing van de aanpak en kwaliteit van de KPI’s voor 
werkprocessen. De niveaus en de mogelijke combinaties van domeinen worden 
vervolgens toegelicht. De lijsten met uitgewerkte KPI’s zijn opgenomen als bijlage. 
In de lijsten wordt verwezen naar protocollen, deze zijn tevens opgenomen in dit 
kopdocument. 



5.2 Aanpak en kwaliteitsgarantie (1)
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Kwaliteitsgarantie op inhoud

• Allereerst zijn i.s.m. project 2.3 (ontwikkeling werkprocessen) alle werkprocessen van elk 
domein tot op detail doorgenomen om te beoordelen welke (combinaties) van 
werkprocessen en KPI’s geschikt zouden zijn om opgenomen te worden in de lijst van KPI’s
voor werkprocessen; 

• De geselecteerde KPI’s zijn waar mogelijk gecombineerd zodat dezelfde KPI geschikt is 
gemaakt om voor meerdere werkprocessen de kwaliteit te meten; 

• De KPI’s zijn verder aangevuld met KPI’s uit reeds bestaande contracten en met KPI’s uit 
(voor zover voorhanden) auditrapportages; 

• De KPI’s zijn gedeeld in de SLA-Agile om:
• zodoende de integraliteit en onderlinge verbanden te borgen;
• Randvoorwaardelijke eisen te stellen over de te leveren kwaliteit; 
• Normen en meetmethoden te bespreken; 
• De integraliteit met databronnen en systemen te waarborgen; 
• Nieuwe mogelijkheden van (evt. gecombineerde) KPI’s te definiëren. 



5.2 Aanpak en kwaliteitsgarantie (2)
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Kwaliteitsgarantie door gevolgd proces

• De ‘Product owner’ SLA’s en KPI’s heeft de lijsten voor de werkprocessen gereviewd
waarmee wordt geborgd dat de DCO ‘krijgt wat ze nodig heeft’;

• De projectleiders en hoofdgroepleider van hoofdgroep 2 hebben de lijsten voor de dienst 
werkprocessen gereviewd waarmee de integraliteit en onderlinge verbanden wordt geborgd; 

• Don Bureau heeft tussentijds (juli) de lijsten (positief) gereviewd en de denkrichtlijn voor 
hoofdgroep I uitgelegd;  

• Op basis van de review van Don Bureau, de hernieuwde SLA’s en KPI’s uit hoofdgroep I en de 
denkrichtlijn zijn de lijsten voor de werkprocessen aangepast en basis-protocollen op 
hoofdlijnen ontwikkeld; 

• Met een aantal betrokken DCO's zijn de KPI's nog op domein-niveau gereviewd; 
• Middels de praktijkcase ‘bedienen op afstand’ zijn de KPI’s op geschiktheid gereviewd; 
• Met Don Bureau en hoofdgroepleider is het definitieve concept gereviewd (zie verslag in de 

bijlage);



5.3 Niveau van KPI’s
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Het doel van dit project is om binnen de SLA-agile geschikte en werkende operationele 
KPI’s voor de diensten ‘bedienend personeel’ en ‘bedienprocessen’ op te leveren voor alle 
domeinen op het niveau van het verrichten van voorgeschreven activiteiten (onderdeel C). 
Andere onderdelen in het programma iCentrale belichten het combineren en integreren 
vanuit het perspectief van mogelijkheden vanuit de competenties van het bedienend 
personeel en vanuit andere perspectieven, zoals prestatieafspraken (Hoofdgroep 1), 
overzicht van werkprocessen/taken en bedienfilosofie (Hoofdgroep 2), systemen 
(Hoofdgroep 3), techniek (Hoofdgroep 4) en aanhaking decentrale overheden/private 
partijen (Hoofdgroepen 5-7).



5.4 Mogelijke combinaties domeinen (1)
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De KPI’s die zijn ontwikkeld kunnen op niveau C in onderstaande combinaties worden 
uitgevoerd. In de lijsten zijn de gecombineerde KPI’s bij ieder domein onder ‘extra’ 
opgenomen. 

Gecombineerde KPI’s zijn deels gebaseerd op de enkelvoudige KPI’s maar kunnen nader 
gespecificeerd worden per domein, zoals bijv. onder subdoel “doorstroming”: deze kan 
gerelateerd zijn op wegverkeer maar ook op scheepvaartverkeer. Een enkelvoudige SLA 
voor een enkel domein is goed te managen. Wanneer er echter sprake is van een 
integratie van 2 of meer domeinen, zal in eerste aanleg gekeken moeten worden of de 
afzonderlijke KPI’s in deze geïntegreerde situatie nog steeds als afzonderlijke 
prestatienorm past bij het gewenste einddoel dat in de SLA is vastgesteld. Als dit zo is, 
dan kunnen deze KPI’s afzonderlijk meegenomen worden naar de nieuwe (gecombineerde 
SLA). 



5.4 Mogelijke combinaties domeinen (2)
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Een voorbeeld in het kader van het einddoel: behalen van een grotere veiligheid bij 
bruggen: 

Een KPI die hiervoor is opgenomen in de SLA is bijvoorbeeld dat binnen de periode van 
een jaar het aantal incidenten het aantal van 5 niet overschrijdt. Indien er sprake is van 
een enkelvoudige SLA voor het domein Bruggen en Sluizen, dan is deze norm duidelijk en 
zal alles in het werk gesteld worden om het aantal incidenten lager dan 5 te houden. 
Wanneer er sprake is van een integratie van de handelingen van het domein Bruggen en 
Sluizen en het domein Verkeers-management, zal de eerder genoemde norm ook in relatie 
gebracht moeten worden met het aantal incidenten wat gesteld kan worden voor 
Verkeersmanagement. Over het algemeen zal het aantal incidenten bij 
Verkeersmanagement hoger liggen dan 5 per jaar. Het is dan in dit geval raadzaam om 
ofwel een verbijzondering te maken van het begrip incidenten. Er zal in dit geval dan 
sprake zijn van Brugincidenten met een norm van 5 per jaar en Verkeersmanagement met 
een hogere normgetal. Het combineren is in dit geval niet raadzaam, want als er 
bijvoorbeeld gekozen zou worden voor een norm voor Bruggen en Sluizen en 
Verkeersmanagement van 15, dan kan dat geïnterpreteerd worden als ware dat het aantal 
brugincidenten uitgebreid zou worden naar 15 en dat druist in tegen het gewenste 
einddoel om de veiligheid te verhogen.



5.4 Mogelijke combinaties domeinen (3)
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Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te 
voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen binnen de bediening van de 
verschillende domeinen, de meest voorkomende protocollen in de uitwerking van de KPI’s
van de bedienprocessen zijn: 

1. Registratieprotocol
2. Uitvoeringsprotocol
3. Overdracht- en start-up protocol
4. Uitvraagprotocol
5. Calamiteitenprotocol

De reden dat we protocollen hebben toegevoegd aan dit project komt omdat de 
protocollen bij alle domeinen terugkomen en omdat het een logische set van handelingen 
zijn die leiden tot een gewenst resultaat (te meten door één of meerdere KPI’s). Dit 
resultaat is weer essentieel voor de meting die uiteindelijk wordt uitgevoerd om te 
bepalen of de prestaties conform de norm hebben plaatsgevonden. 

Van deze meest voorkomende protocollen zijn de belangrijkste thema’s en onderwerpen 
in de volgende sheets benoemd.  

5.5 Protocollen
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Het real-time vastleggen van belangrijke en relevante informatie, op chronologische volgorde, van 
operationele processen t.b.v. overzicht, overdracht, bewijsvoering en evaluatie van informatie. 

Er zijn 7 stappen gedefinieerd voor het verkrijgen van een uniform registratie-proces:

1. Vaststellen van het incident/de melding: 
De operator maakt gebruik van het uitvraagprotocol om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
incident/de melding. Al tijdens het uitvragen wordt informatie geregistreerd (real-time).
2. Bepalen afhandelstrategie
De operator noteert de belangrijke en relevante informatie behorend bij de afhandelingsstrategie, indien 
informatie na uitvraag bekend is.
3. Instellen initiële maatregelen
De operator noteert gegevens die te maken hebben met inzet van initiële (veiligheid)maatregelen.
4. Informeren en oproepen
Operator houdt bij wie geïnformeerd wordt en wie waar wordt ingezet, met de daarbij behorende tijdstippen 
en aanrijtijden. 
5. Instellen additionele maatregelen
Operator houdt real-time updates bij van buitendienstmedewerkers, ketenpartners en derden.  
6. Herstellen en normaliseren
Operator houdt real-time gegevens bij m.b.t het herstellen en normaliseren van de situatie. 
7. Registreren
Operator maakt registratie compleet en maakt indien nodig een verbeter- of evaluatievoorstel (bij afwijkingen 
en behoefte aan evaluatie, verbeterproces).

5.5.1 Registratieprotocol (1)
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Registratie door operators dient een viertal doelen:

1. De real-time informatie is voor operators nodig omdat:
• Het zorgt bij lopende incidenten voor overzicht (wie – wat – waar) zodat iedereen in de meldkamer elkaar 

kan ondersteunen.
• Aan de hand van de actuele registratie de dienstoverdracht plaatsvindt.
• Aan de hand van de registratie de netwerkmanager de werkdruk per desk kan inschatten en waar nodig 

taken kan herverdelen.
• Het voor een actueel overzicht van verstoringen zorgt op het eigen netwerk en op het netwerk van andere 

meldkamers, waarbij de inzicht op grensgebieden erg waardevol is.
2. Crisisteams hebben informatie nodig bij een adequate crisisbestrijding. Registratie is een essentieel 

onderdeel in het proces crisisbeheersing.
3. Met registratiegegevens worden incidenten geanalyseerd, geëvalueerd en (soms verplichte) rapportages 

opgesteld om o.a. prestaties (KPI’s) zichtbaar te maken. 
4. Aan de hand van registratiegegevens kunnen werkprocessen verbeterd worden doordat afwijkingen van 

procedures zichtbaar worden.

5.5.1 Registratieprotocol (2)
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Het uitvoeren van de bedientaken in normale en bijzondere omstandigheden binnen de 
(beleids)kaders van de opdrachtgever. 

De netwerkoperator: 
1. Coach/begeleid de operator bij de uitoefening van zijn/haar taak. 
2. Heb een cruciale rol in de kwaliteitsverbetering middels het monitoren van de werking 

van scenario’s, protocollen en richtlijnen en ondersteun bij de evaluatie ervan.
3. Ondersteun bij het monitoren van de werking van systemen. 
4. Ondersteun bij het monitoren van de inzet van buitendienstmedewerkers.
5. Verwerk dagelijks de invloed van externe factoren op de verwachting. 
6. Coördineer de inzet van buitendienstmedewerkers conform geldende prioriteiten.
7. Evalueer de normale en bijzondere omstandigheden volgens een shiftjournaal, waarin 

aan de orde komt:
a) of er volgens procedures is gewerkt; 
b) of de inzet van medewerkers correspondeerde met inzetplan van die dag 

(beïnvloed door de voorspelling; 
c) welke effecten van scenario’s en maatregelen en welke “events” geëvalueerd 

zouden moeten worden en 
d) welke aandachtpunten er zijn voor volgende shifts.

5.5.2 Uitvoeringsprotocol (1)
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De operator: 
1. Monitor (en stuur) conform overeengekomen referentiewaarden.
2. Stuur buitendienstmedewerkers aan voor geven/verkrijging extra informatie.
3. Signaleer afwijkingen van de inzet en procedures.
4. Weeg inzet van scenario’s af (controleer triggers).
5. Controleer of inzet van protocollen noodzakelijk is.
6. Tref veiligheidsmaatregelen bij incidenten/calamiteiten en ondersteun aanrijdende 

hulpdiensten.
7. Weeg evt. af of werkzaamheden kunnen starten. 
8. Stel systemen in werking of juist niet (en registreer afwegingen). 
9. Monitor tussentijds het effect van de scenario’s en individuele maatregelen. 
10. Bewaak voortgang van evenementen en werkzaamheden met oog op voorspelbare 

conflicten. 
11. Weet tijdig op te schalen bij complexe incidenten en calamiteiten. 
12. Wees op de hoogte van alle protocollen en calamiteitenbestrijdingsplannen en weet deze 

toe te passen.
13. Distribueer basisinformatie via systemen (kwaliteit).
14. Registreer alle handelingen. 

5.5.2 Uitvoeringsprotocol (2)
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Alle geregistreerde activiteiten, gebeurtenissen, meldingen, etc. welke voor een efficiënte en 
effectieve uitvoering noodzakelijk zijn dienen “warm” overgedragen van shift op shift. Tevens 
dient de operator en netwerkmanager op de hoogte te zijn van alle geplande en verwachte 
gebeurtenissen. De operator en netwerkmanager accorderen de overdracht en start-up aan 
de start van de shift.

Netwerkoperator:
1. Raadpleeg de agenda voor geplande en verwachte gebeurtenissen. 
2. Check de inzet van medewerkers conform inzetplan. 
3. Zorg voor een actueel beeld en effect van scenario’s en maatregelen. 
4. Zorg voor een overzicht van de te evalueren events.  
5. Zorg voor een overzicht van verdere afwijkingen en zoals storingen aan systemen.  
6. Ken het inzetplan van buitendienstmedewerkers.  

Operator:
1. Raadpleeg de agenda voor geplande en verwachte gebeurtenissen. 
2. Weet per type gebeurtenis de melder, het tijdstip, locatie, getroffen maatregel, betrokken 

buitendienstmedewerker/ketenpartners. 
3. Zorg voor een actueel beeld van incidenten, scenario’s en maatregelen. 
4. Zorg voor een overzicht van verdere afwijkingen en aandachtspunten zoals storingen aan 

systemen.  
5. Ken het inzetplan van buitendienstmedewerkers.  

5.5.3 Overdracht en start-up protocol
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Een uitvraagprotocol heeft als doel om op een slagvaardige en professionele wijze de juiste 
maatregelen te nemen. Dit proces start met een adequate uitvraag en tijdige en juiste wijze 
van opschalen.
1. De operator kan zich een goed objectief Beeld vormen van de situatie en is in staat is tot 

een goed Oordeel te komen en afgewogen/gepaste Besluiten kan nemen (BOB methodiek). 
2. De operator kan beoordelen in welke gevallen politie/andere hulpdiensten aanwezigheid 

gewenst of noodzakelijk is. 
3. De buitendienstmedewerkers en hulpdiensten kunnen, op grond van informatie van de 

operator, een goed objectief beeld vormen van de situatie.

De complexiteit van een incident bepaalt hoe uitgebreid uitgevraagd moet worden! 

5.5.4 Uitvraagprotocol (1)
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Voorbeeld 1: het uitvraagprotocol bij tunnel incidenten die gemeenschappelijk is ontwikkeld 
met tunneloperators, buitendienstmedewerkers, officieren van dienst van alle hulpdiensten 
en de gemeenschappelijke meldkamers. 
1. Exacte locatie: naam tunnel, tunnelbuis, rijstrook, hectometeraanduiding (hm, li/re, letter), 

vluchtdeur, hulppost. 
2. Aard van het voorval: wat is er gebeurd?, is er sprake van een hoog energetisch ongeval, 

classificatie van het voorval conform de standaard indeling bedienprocessen).
3. Getroffen initiële maatregelen/stroken nog vrij.
4. Aantal slachtoffers: doden/gewonden/personen onwel/locatie en aantal letselslachtoffers 

(ook in de veilige ruimte).
5. Aantal mensen in het incidentvoertuig achtergebleven en aantal immobiele slachtoffers.
6. Aantal betrokken voertuigen: personenauto’s, vrachtauto’s, motor, tankwagens wel/niet 

rolbaar.
7. Eventueel in de tunnel aanwezig vervoer van gevaarlijke stoffen: vrachtauto’s; evt. 

kenteken, stofnummer, gevaarnummer.
8. Eventuele lekkage van (gevaarlijke) vloeistoffen.
9. Inzet van hulpverleningsdiensten.
10. Beste aanrijdroute en opstelplaats: gevarenzone, windrichting, bereikbaarheid.

5.5.4 Uitvraagprotocol (2)
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Voorbeeld 2: het uitvraagprotocol bij incidenten in het verkeer is gemeenschappelijk ontwikkeld met 
operators, buitendienstmedewerkers, officieren van dienst van alle hulpdiensten en de gemeenschappelijke 
meldkamers (WIS = weginspecteur/buitendienstmedewerker, GMK = gemeenschappelijke meldkamer

5.5.4 Uitvraagprotocol (3)
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Doel van informeren is het verkrijgen van alle relevante informatie en die actief beschikbaar
stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn 
voor degenen die dat nodig hebben. Bij communicatie gaat het om de juiste informatie via de 
juiste kanalen bij de juiste doelgroep te krijgen, in reguliere en niet-reguliere (opgeschaalde) 
situaties. 

De taken van de operator en/of de netwerkmanager zijn: 
• Volledig uitvragen van bron (vaak buitendienstmedewerker of gemeenschappelijke 

meldkamer). 
• Informeren zowel telefonisch als per sms pikethouders van eigen organisatie, evt. regionaal 

Crisis Team (RCT) en evt. gemeenschappelijke meldkamer. 
• De netwerkmanager geeft indien wenselijk inhoudelijk advies en verzorgt ondersteuning  op 

verzoek. 

5.5.5 Opschalingsprotocol (1)
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Voorbeeld: opschalingscriteria in het verkeer
• Zeer drukke spits (landelijk gezien > 400 km, dit per regio door vertalen naar een voor de 

regio drukke spits). 
• Volledige afsluiting van een weg met een verwachte restduur van > 1 uur of file met een (te 

verwachten) vertraging van ≥ 45 minuten. 
• Volledige afsluiting van een weg met de verwachting dat het incident aanzienlijke nadelige 

gevolgen heeft voor de doorstroming in de ochtendspits.
• Openbare orde en veiligheid in geding (politieachtervolgingen, schietincidenten, 

politieonderzoek, e.d.).
• Ongeregeldheden met objecten als bruggen of tunnels (storingen, uitval, e.d.).
• Kans op media-aandacht, politieke gevoeligheid. 
• Dodelijke ongevallen. 
• Inzet bij extreem weer:

─ Regenval: meer dan 30 mm/uur (code geel) of meer dan 75 mm/ 24 uur (code oranje).
─ Windstoten: meer dan 100 km/u (code oranje).
─ Gladheid/sneeuwval: meer dan 3 cm/ uur, meer dan 10 cm/ 6 uur, ijzel of ijsregen, sneeuwjacht 

(code oranje).

• Personeel bij afhandeling incidenten en wegwerkzaamheden als slachtoffer betrokken en er 
sprake is van persoonlijk letsel (aanrijdingen met buitendienstvoertuigen, actie/pijlwagen, 
hulpverleningsdiensten, bergers, aannemers e.d.). 

• Storing/uitval van primaire systemen. 
• Amber Alert.

5.5.5 Opschalingsprotocol (2)



Hoofdstuk 6 – Werkpakket 3 ‘KPI’s in de 
praktijk: Demo’s’



6.1 Inleiding
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Allereerst wordt de aanpak van werkpakket 3 beschreven, waarna het resultaat van de 
KPI’s in de demo worden getoond in het – specifiek voor deze demo ontwikkelde -
dashboard. 

Aanpak
• Samen met MapTM en Trigion is gezamenlijk een uitvoeringsvoorstel voor de 

praktijkcase ‘bedienen op afstand’ ontwikkeld welke op 9 september heeft 
plaatsgevonden; 

• Project 2.1 heeft ten behoeve van de Praktijk case KPI’s geselecteerd voor de dienst 
bedienend personeel en bedienprocessen (domein VM)  die voorafgaand, tijdens en na 
de uitvoering van de praktijkcase worden ‘getest’ waarmee de kwaliteit van het 
bedienend personeel en de bedienprocessen aangetoond kan worden; .
– Geschikte KPI’s zijn opgenomen in de lijst met uitgewerkte definitieve en ‘bewezen’ 

KPI’s, 
– Ongeschikte KPI’s zijn aangepast of verwijderd. 

• Naast KPI’s op bedienend personeel en bedienprocessen worden hier opgeleid 
personeel, integratie MobiMaestro in Facman, rol bedienaar Trigion Schiedam en de 
rol van coördinerend netwerkbeheerder gedemonstreerd.



6.2 Doel 
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Het iCentrale programma houdt zich o.a. bezig met het slim combineren van de 
verscheidene domeinen. In een multi-domein setting zijn diverse functionarissen op een 
slimme manier werkzaam  ( iBedienfilosofie) met gebruikmaking van een geïntegreerd 
iCentrale systeem. Het doel van de Praktijk case van 9 september j.l. is om aan te tonen 
dat een DCO tijdelijk VM bedientaken en VM coördinatie taken kan overdragen aan private 
partijen die op afstand alle taken kan overnemen zodat de continuïteit van de DCO 
dienstverlening geborgd wordt en dat de bestaande DCO dienstverlening uitgebreid  wordt 
met diensten die normaliter geen deel uitmaken van het eigen portfolio. 

Aanvullend hierop wordt met de Praktijkcase aangetoond hoe de diverse functionarissen 
(netwerkcoordinator voor de regiefunctie en de operator als operationeel uitvoerder) 
conform de iBedienfilosofie met de iHMI en triggerbased in de praktijk werken.   

Samenwerkende partijen in de Praktijk case

• Verkeerscentrale Provincie Noord Holland in Hoofddorp
• MAPtm in Utrecht
• Trigion in Schiedam



6.3 Het scenario (1)
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Scenario Praktijk case

• Voor de tijdelijke overdracht van VM taken zijn meerdere aanleidingen mogelijk.
• De eerste mogelijke aanleiding komt voort uit het feit dat de standaard dienstverlening 

van VC PNH geen 24*7 kent. De aanwezige personele bezetting is dan ook niet in staat 
om deze dienstverlening (al dan niet tijdelijk) aan te bieden. Wanneer VC PNH deze 
dienstverlening wel zou willen aanbieden, zal zij deze diensten willen afnemen bij 
bijvoorbeeld private partijen.

• De tweede mogelijke aanleiding komt voort uit het feit dat VC PNH op enig moment te 
maken heeft met een tunnelincident waardoor de aanwezige operators alleen bezig 
kunnen zijn met dit tunnelincident. Wanneer tegelijkertijd in de regio een druk 
evenement plaatsvindt, is er ook grote behoefte aan de uitvoering van diverse VM 
taken.  

• Met het oog op deze situatie concludeert VC PNH dat er op dat moment tijdelijk 
onvoldoende capaciteit aanwezig is en informeert VC PNH via het iCentrale Systeem 
MAPtm (VM-coördinator) in Utrecht en Trigion (VM-operator) in Schiedam dat de VM 
taken van PNH tijdelijk aan hen worden overgedragen. 

• Voor beide aanleidingen geldt dat beide externe partijen van VC PNH een trigger 
ontvangen via het iCentrale systeem en deze externe partijen bevestigen de ontvangst 
van de trigger via ditzelfde systeem. 



6.3 Het scenario (2)

46

• In de VC van MAPtm in Utrecht is een VM netwerk coördinator voor meerdere klanten 
actief. Na ontvangst van de trigger van VC PNH zal de VM netwerk coördinator in 
Utrecht ook het areaal van VC PNH monitoren. 

• In Schiedam zijn diverse operators werkzaam met een variëteit  aan werkzaamheden 
voor diverse klanten. Bij het verzenden van de trigger van VC PNH naar de meldkamer 
van Schiedam zal één van de operators met iCentrale bevoegdheden de betreffende 
trigger aannemen en deze zal vanaf dat moment stand-by staan voor eventuele 
vervolgactiviteiten.

• De VM-coördinator in Utrecht heeft de via het NMS en overige iCentrale databronnen 
beschikking over de actuele informatie inzake het algehele verkeersbeeld binnen het 
areaal. (Situational Awareness) en ziet op een gegeven moment dat i.v.m. het 
evenement in de regio gevaar voor filevorming ontstaat op bepaalde wegen en geeft 
via het iCentrale systeem door dat diverse VM maatregelen genomen moeten worden. 

• De VM-operator in Schiedam ontvangt via het iCentrale systeem een trigger van de VM-
coördinator. 

• De VM-operator opent de trigger en automatisch wordt op de werkplek van de operator 
in Schiedam het NMS informatiesysteem automatisch opgestart en krijgt via een apart 
scherm de live camerabeelden te zien van de betreffende situatie. Met behulp van 
diverse databronnen wordt tegelijk automatisch via een scherm actuele 
verkeersinformatie weergegeven van de gehele regio.



6.3 Het scenario (3)
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• De VM-operator in Schiedam neemt telefonisch contact op met de VM-coördinator in 
Utrecht en bevestigt de ontvangen instructie en vraagt om formele toestemming om de 
voorgestelde VM handelingen uit te voeren. De VM-coördinator geeft telefonisch 
toestemming en de VM-operator voert vervolgens de voorgestelde handelingen 
daadwerkelijk uit.

• De VM-coördinator analyseert de actuele verkeerssituatie en beoordeelt de effecten 
van de genomen VM maatregelen. Afhankelijk van de bevindingen worden aanvullende 
maatregelen aan de hand van triggers via het iCentrale systeem naar de VM-operator 
gestuurd en vervolgens uitgevoerd.

Logging en KPI metingen
Om aan te tonen dat de dienstverlening van alle betrokken partijen conform vooraf 
afgesproken en  in een SLA vastgelegde normen is uitgevoerd, worden alle prestaties door 
het iCentrale systeem gelogd. Aan de hand van deze logging kunnen alle gemeten 
prestaties (KPI’s) gerapporteerd en vervolgens vergeleken worden met de normen. Deze 
rapportages kunnen op diverse manieren vormgegeven worden, zoals bijvoorbeeld als 
dashboard conform de 5.4. 



6.4 Dashboard praktijkcase
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6.5 De KPI’s van de Praktijk case (1)
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Mede n.a.v. bovenstaand voorbeeld is er sprake van de navolgende KPI’s:

• Beschikbaarheid VM-netwerk coördinator
• Beschikbaarheid VM-operator
• Daadwerkelijke totale actieve tijd VM-netwerk coördinator
• Daadwerkelijke totale actieve tijd VM-operator
• Responsetijd aanname trigger voor overname dienst door VM-netwerk coördinator
• Responsetijd aanname trigger voor overname dienst door VM-operator
• Responsetijd aanname trigger VM-netwerk coördinator door VM operator
• Aantal incidenten
• Tijdsduur afhandeling incident
• Aantal bekende evenementen in areaal
• Aantal bekende Werk In Uitvoering (WIU per wegnummer)
• Aantal triggers
• Aantal ingezette scenario’s
• Aantal actieve DVM systemen
• Aantal gemeten VM stremmingen
• Gemiddelde snelheid (per wegnummer)



6.5 De KPI’s van de Praktijk case (2)
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In de praktijkcase van 9 september zijn in de automatische logging van het iCentrale 
systeem enkele van de genoemde KPI’s meegenomen. Aangezien het om een simulatie 
ging zijn de gemeten prestaties niet representatief. Wanneer het echter zou gaan om een 
werkelijke situatie, dan zullen de metingen echter wel degelijk gebruikt kunnen worden. De 
Praktijk case heeft in die zin aangetoond dat de toepassing van de KPI’s functioneert.

Afhankelijk van de daadwerkelijke SLA afspraken tussen VC PNH en de externe private 
partij(en) zullen deze KPI’s deel uitmaken van de logging.

Accounting
De logging van de prestaties kan gebruikt worden voor de KPI rapportage, maar ook voor 
het accounting proces. Een DCO zal van de private partijen uiteindelijk een rekening 
ontvangen voor de daadwerkelijk afgenomen diensten. 
Aan de hand van de logging kan exact aangetoond worden welke diensten en in welke 
mate deze diensten zijn geleverd. Afhankelijk van de pricing afspraken (bijvoorbeeld 
abonnement of pay per use) kunnen deze door de private partijen bij een DCO in rekening 
gebracht worden. 



6.6 Uitkomst praktijktoets iCentrale
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24/7 verkeersmanagement mogelijk tegen geringe kosten
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