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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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Hoofdgroep I 
‘Prestaties en Doelen’
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‘Centrale Bediening en Personeel’
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‘Data en informatie’
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‘Techniek en (ICT)systemen’
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‘Omgeving en Markt’
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Van droom naar daad….
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24 maart 2017 3 november 2017 2 november 2018

Gezamenlijke ontwikkeling …LANDELIJKE 
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)



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-A Stappenplan DCO’s: a la werkboek Gebiedsgericht Benutten in heldere
stappen iDiensten afnemen door het doorvertalen van beleid- en
uitvoeringskaders en het onderbouwd maken van eigen keuzen als DCO.



Het stappenplan
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Het stappenplan
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Doel stap 1: mogelijkheden verkennen

Relevante vragen: 
- Hoe doen we het nu? 
- Kunnen we slim combineren en integreren?
- Regionaal de samenwerking zoeken? 
- Wat kunnen we aan beheer- en bedientaken inkopen? 
- Kunnen we ook nieuwe domeinen gaan bedienen? 

Resultaat stap 1: mogelijkheden verkend en verwoord in een 
ambitie, inclusief roadmap



Het stappenplan
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Beschrijving beheer en bediening in de huidige situatie

- Welke domeinen bedienen we?
- Zelf of samen met andere overheden?
- Waaruit bestaan de beheer- en bedientaken?
- Hoeveel fte? 
- Zijn er taken, diensten of data die worden ingekocht?
- Wat is het serviceniveau? Bijvoorbeeld: 24x7 bediend of alleen 

tijdens kantoortijden?  



Het stappenplan
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Scan vigerend en komend beleid op doelen die direct of indirect 
de bedientaken raken.

Kostenbesparing is aantrekkelijk en gewenst, maar afhankelijk van 
het beleid zijn er meer overwegingen, zoals:
- Verbeteren bereikbaarheid
- Verbeteren leefbaarheid
- Beleid t.a.v. zelf uitvoering of meer ‘de markt tenzij (regie)



Het stappenplan
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Bepaal ambitie
- In hoeverre is het kansrijk om bedientaken slim te integreren? 
- Welke domeinen betreft dit? 
- In hoeverre kunnen we slim samenwerken?
- Welke voordelen zou dat bieden?
- Voor welke taken is inkopen een mogelijke optie?  

En waarom: wat wordt er beter? Welke (maatschappelijke) baten?

Tot slot: bepaal op welke termijn ambitie gerealiseerd kan worden, 
rekening houdend met ontwikkelingen op:
• MT: bestuursperiodes, belangrijke gebeurtenissen in de regio
• LT: levens-/contractduur huidige centrales, systemen, diensten.



Het stappenplan
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Projecteer de plannen op een roadmap
• stapsgewijs van huidige situatie naar de gewenste situatie
• Stel mijlpalen vast: belangrijke tussenresultaten die u 

stapsgewijs bij uw ambitie brengen. 

Kies logische tussenstappen. Bijvoorbeeld: eerst integreren van 2 
domeinen (bijv. verkeersmanagement en parkeren) daarna 
uitbreiden naar andere domeinen (mijlpaal) etc. 

Geef bij elke mijlpaal een streefdatum met wanneer u waar staat 
en wat u daarmee kunt.



Het stappenplan
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Doel stap 2: Concretiseren van de nog wat vage schets. 

Samen met ‘inhoudelijke professionals’ vaststellen wat nodig is:
- Welke acties moeten we daarvoor uitzetten? 
- Wat zijn de consequenties voor de organisatie? 
- Voor de techniek (systemen)? 



Het stappenplan
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Centrale vragen:
- Wat voor diensten voor beheer- en 

bediencentrales worden er 
aangeboden?

- Welke diensten zijn interessant voor 
ons?



Het stappenplan
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Alle potentiële ‘baten’ wordt geïnventariseerd en op een rij gezet. 

Eindresultaat van stap 2: 
• een (bijgesteld) reëel eindbeeld
• een overzicht van benodigde actie
• een overzicht van nuttige iDiensten
• én een uitnodigend overzicht van de potentiële meerwaarde

Stap 2 is een reality check (hoe haalbaar is het?)



Het stappenplan

17

Doel stap 3:  start inkooptraject

Inschakelen inkoopprofessionals binnen de organisatie. 

Vergelijken aanbod van de iDienst leveranciers met de behoeften 
en ambities van de organisatie
- Wat zijn de te verwachten kosten voor de iDiensten? 
- Hoe verhouden die zich tot de huidige kosten en de 

meerwaarde die wordt bereikt? 
Vanaf stap 3 ligt de focus op
het inkopen van iDiensten –
overige efficiencyslagen vallen
buiten het stappenplan



Het stappenplan
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Voorbereiden afname iDiensten: 
- Is de basis op orde? 
- Hoe zetten we regievoering op (aansturing van de iDiensten)? 
- Moeten er middelen worden herverdeeld?

Eindresultaat Stap 3: 
- voorstel voor afname iDiensten
- formeel verzoek om toestemming



Het stappenplan
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Doel stap 4: generieke iDienst configuren voor eigen situatie 

Dialoogfase tussen potentiele aanbieder en de wegbeheerder
• iDiensten (aangeboden in menukaart) klantspecifiek maken
• zoveel als mogelijk gestandaardiseerde KPI’s gebruikt 
• Serviceniveau instellen op gewenste dienstverlening 
• Overgaan tot gunning m.b.v. een basisovereenkomst



Het stappenplan
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Doel stap 5: van leren naar presteren

• Onderzoek (basis)prestatieniveau t.b.v. vaststellen reële 
normwaarden 

• in gezamenlijk overleg tussen OG en ON een groeipad 
(inclusief KPI’s) vaststellen

• Vastleggen in prestatieovereenkomst



Conclusies

1. Het gaan afnemen van iDiensten is een transitie (voor beide partijen)
2. Stappenplan is een beproefde methode voor deze transitie
3. Neem beiden tijd voor de transitie: bewust gezamenlijke ingroeiperiode
4. Gezamenlijke ingroeiperiode incl. 0-meting en gaan naar

prestatieafspraken
5. Heel veel zekerheden ingebouwd voor decentrale overheden: het wordt

niet slechter, je kunt altijd terug naar wat je hebt en je betaalt alleen voor
verbetering

6. “Basis op orde” handig, niet noodzakelijk
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‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 
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Ontmoet ons ook op
• Vakbeurs Mobiliteit 28 - 29 november 2018 in Houten: Stand 2.4.21
• InfraTech 2018 15 - 18 januari 2019 in Rotterdam
• ITS European Congress 3 - 6 juni 2019 in Eindhoven/Helmond 

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

Rob van Hout Gerben Quirijns
Sweco Arcadis

Marcel Westerman
MARCEL

http://www.maasandmore.com/

