
iDienst: Multi-domein bediening op 

afstand in de avonduren en weekend

Stream 2.1

2-A Multi-domein bediening in avonduren en weekenden als een iDienst

André Smulders (Trigion)

Jan Willem Plomp (Provincie Noord-Holland)

Mark Olivierse (MAPtm)

Summit: Mobility, Safety and Smart Centres as a Service

Datum: 3 november 2017



Hoofdgroep I ‘Prestaties en Doelen’
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Hoofdgroep III ‘Data en informatie’

Hoofdgroep IV ‘Techniek en (ICT)systemen’

iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor 

transities in centrales
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Hoofdgroep V-VII ‘Omgeving en (professionele) Markt´

DCO



Wat bespreken wij graag met u?

1. De eerste iDiensten zijn er!

2. Het waarom van deze iDienst

3. Rollen in deze iDienst

4. Benodigdheden voor deze iDienst

5. Uitgangssituatie Provincie Noord-Holland

6. iDienst in de praktijk!

7. Conclusies
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Positie en samenhang in het 

programma iCentrale
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Resultaten / Gebruiksproducten HG II 

Overall
• 4 Projecten met deliverables (en kennisoverdracht)

• 5 Gebruiksproducten

• 1e landelijke iCentrale standaard i.s.m. met CROW

• 5 iDiensten onderbouwd met grote ‘Kleine PraktijkCase’

Gebruiksproducten en standaarden
• iBedienfilosofie (een landelijke standaard op het bedienen van meer domeinen)

• Gezamenlijke taal (begrippenlijst)
• iHMI specs (uniforme integrated mens-machine interface)

• Opleidingen (kwalificaties, certificering, landelijke standaarden alle domeinen)
• SLA’s en KPI’s (dienst personeel)
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De eerste iDiensten zijn beproefd!

Bediening tijdens avond- en weekenduren
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De Keten: op werkdagen
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De Keten: avonduren en weekend



De Keten: avonduren en weekend
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iDiensten:

� Gekwalificeerd operationeel personeel ����
Overloop-capaciteit voor elk domein

� Netwerkcoördinator



Multi-domein operator
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• Belast met operationele en uitvoerende taken meerdere domeinen 

• Bedienen en bewaken van objecten en het verkeer
o Stapsgewijs doorlopen van het bedienproces

o Communicatie (met bv schippers, hulpdiensten)
• Monitoren van objecten (waar dit wettelijk verplicht is)
• Bijstaan van de netwerkcoördinator (wanneer dit nodig is)



Netwerkcoördinator
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• Overview netwerk en 

binnenkomende triggers (via de 
iHMI)

• Bijschakelen externe centrales

• Status alle objecten en controleren 
verkeersstromen

• Unieke werkprocessen afhandelen

• Bij opschaling wordt netwerk 
coördinator ingeschakeld

• Regierol bij domein 
overschrijdende en niet routine 

situaties
• Meerdere regio’s tegelijkertijd 

managen



Benodigdheden voor deze iDienst

Personeel en bediening
• Klantvraag/ MA

• Leverancier 1 (Netwerkcoördinator) – HBO+

• Leverancier 2 (Bedienaar) – gekwalificeerde multi-domein

operators

• Conform iBedienfilosofie

Data en Techniek
• Verbindingen van en naar systemen DCO

• Data al dan niet achter bestaande systemen

• Veilige verbindingen

• Centrale van leveranciers

Businessmodel
• Dienst Netwerkcoördinator: stand-by ondersteuning + actieve

tijd

• Dienst Bedienaar: abonnement voor koppeling en per minuut

voor handelingen

• Standaard contracten met afgeleide SLA’s en KPI’s

• Diverse modellen mogelijk!
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Uitgangssituatie Provincie Noord-Holland 

14

VMC en Tunnel B&B Hoofddorp

2 werkplekken: Bediening Tunnels 
2 werkplekken: Bediening Verkeers-
management

Bezetting Tunnels:  
2 operators 24/7

Bezetting Verkeersmanagement:  
1 operator op werkdagen 06.00-22.00

Weekend: tunneloperator doet VM bij 
incidenten, maar tunnel krijgt altijd prio!

CB Noord sluizen en brug bediening in 
Heerhugowaard: 24/7 (under construction)



Uitgangssituatie Provincie Noord-Holland 
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Transitie van PNH bediencentrales



Uitgangssituatie Provincie Noord-Holland

16

Wens: 

• Verlagen exploitatiekosten;
• Verhogen kwaliteit dienstverlening door uitbreiding van de huidige VM 

dienst naar een 24/7 situatie met een KPI gestuurde dienstverlening;
• Overstappen naar Multi-domein bediening door het opleiden van huidige 

operators (iCentrale certificaat);

• Inrichting verkeerscentrale Hoofddorp conform iCentrale standaard;
• Mogelijkheid om in voorkomende situaties flexibel iDiensten in te kopen.



De Praktijkcase voor PNH

LIVE 9 September Praktijkcase:
Overname in weekend netwerkcoördinatie en bediening Verkeersmanagement op afstand

• Netwerkcoördinator niet in Hoofddorp maar in Utrecht

• Niet alleen PNH als klant maar ook andere DCO’s

• Operator (overloop) niet in Hoofddorp maar op afroep in Schiedam

• Werkzaam voor meerdere klanten in diverse rollen (o.a. toezicht, beveiliging ->

alarmcentrale) en kan op afroep tijdelijk ingezet worden als operator iCentrale

“Netwerkcoördinator en multi-domein bedienaar op afstand” 
als diensten te leveren
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De praktijkcase

Infrastructuur
• VC PNH in Hoofddorp

• Meldkamer Trigion in 

Schiedam

• VCMAP van MAPtm in 

Utrecht

• VPN verbinding tussen 

Hoofddorp en Schiedam

• VPN verbinding tussen 

Hoofddorp en Utrecht

Ondersteunende 

systemen
• Facman – ENAI

• MobiMaestro – PNH

• MobiGo – BeMobile

• Diverse tooling

netwerkcoördinator

Stand-by 

ondersteuning 

+ actieve tijd 

Abonnement 

voor 

koppeling en 

per minuut 

voor 

handelingen 
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FacMan
• Melding verwerkend systeem

• Standaard platform voor PAC’s

• Video, audio, telefonie

• Actiepatronen – Automatische 

acties

• Integratie alarm- en 

telefooncentrales

• Meldingen automatisch en 

volgens prioriteit bij de juiste 

operator

• Intuïtieve bediening

• Facturatie management 

Systemen

MobiMaestro
• Netwerkmanagement 

systeem

• Aansturing VRI’s

• Aansturing DRIP’s

• Aansturing Camera’s

• Uitvoering van diverse 

scenario’s zoals bijv. 

evenement scenario’s

MobiGo
• Smart City Solution

• Verzameling actuele 

data

• Optimalisering 

mobiliteit

• Verkrijgen van 

situational awareness 

zodat de juiste 

maatregelen genomen 

kunnen worden.
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+ evenement N201

+ schouwing camera’s

+ contact WIS/ WVL/ NM

Het scenario van de praktijkcase



• Bediening op afstand is mogelijk gebleken;

• Sterk samenwerken netwerkcoördinatie en 
operator;

• Meerdere domeinen bediend;

• Toepasbaar voor ad hoc, reguliere en 
incidentele inzet;

• Meerwaarde om bij voorkomende situaties 

flexibel iDiensten in te kopen;
• Overdracht van bedientaken bij overloop 

in nachten/ weekenden;
• Weer terug te nemen als het rustig is!

• Diverse abonnementsvormen mogelijk.
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Conclusie (1)

• Meer dan 20 iDiensten op de plank! 

• Deze praktijkcase dekt er meerdere;
• We kunnen de regio’s in! 



Conclusie (2)

� Reductie van structurele kosten 10-20% jaarlijks bij DCO
Geen hoge exploitatiekosten, maar abonnement voor werkelijk geleverde diensten/ pay

per use.

� Verbetering kwaliteit dienstverlening 10-15%

Flexibele uitbreiding van dienstportfolio en slimme integratie van werkzaamheden.

� Verbetering kwaliteit inhoud rollen functionarissen

Verhoging kennis en vaardigheden personeel via iCentrale certificering

� Lagere lasten personeelskosten PP

Door slimme integratie en toepassing iBedienfilosofie efficiëntere inzet van beschikbaar 

personeel (bedien meerdere DCO’s)
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Conclusie (3)

Met deze live praktijktest is aangetoond dat gemeenten en provincies 

eenvoudig 24/7 verkeersmanagement kunnen realiseren tegen geringe kosten 
op basis van een abonnement (een iDienst).

Gemeenten en provincies hoeven hun centrales niet onnodig te bemensen, 
maar kunnen in plaats daarvan iDiensten inkopen. Hierdoor wordt ook in 

avonduren, weekends en op piekmomenten dienstverlening aan gebruikers 
gegarandeerd
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What’s next?!

2018

1. Uitwerken tot inhoudelijk volwaardige iDiensten; 
2. Werken aan business cases, in theorie en praktijk;

3. Praktijkcases, en implementatie(s) bij ook andere DCO’s (in BB regio’s); 
4. Verder oefenen in Living Labs;
5. Inrichten professionele markt (o.a. Toezichthouder, vastleggen door 

CROW);
6. Transitie DCO’s naar afnemen van iDiensten.
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, in Hoofdgroepen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, door de bedrijven



Contact

Deze en alle andere presentaties zijn terug te vinden op:

http://www.maasandmore.com/
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