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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’

iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor 

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

DCO



Positie en samenhang in het 

programma iCentrale
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Resultaten / Gebruiksproducten HG IV 

Overall
• 7 Projecten met deliverables (en kennisoverdracht)

• 11 Gebruiksproducten

• 7 iDiensten (1e basisversies)

• 4 landelijke standaarden (met CROW, PIANOo)
• 2 Live Praktijkcases en -tests

Voorbeelden gebruiksproducten en standaarden
• Blauwdruk van de iCentrale (functionele eisen voor de iCentrale)

• Koppelvlakken (functionele eisen voor de koppelvlakken naar de iCentrale)

• Beschikbaarheid en Performance (technische deel) (Onderdeel van uitwerking van SLA’s en KPI’s)

• iHMI prototype (visuele uitwerking van de iHMI)

• iHMI Functionele eisen Orkestrator en notificatie paneel (De taakverdeler en de taak acceptatie

paneel)

• Usecases (6 usescases die de werkzaamheden beschrijven)

• Veiligheidskaders (Work in Progress) (De veiligheidskaders van de verschillende domeinen geordend)

Realisatie(s) bij DCO’s
� Demo-ruimte en -systeem in okt. ’17 bij PNH/Houtplein; een iCentrale bediendesk met

simulatoren

� Demonstratie systeem in Hoofddorp (in progress) bij PNH/Hoofddorp; een iCentrale

bediendesk aangesloten op de triggers van VM- en Tunnelmanagement.
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Van eerste pennenstreek naar blauwdruk
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Inhoud

• De uitdaging “iCentrale” en de blauwdruk
• Blauwdruk schets, maart 2017
• Blauwdruk, november 2017
• En dat komt allemaal door het programma…
• Toepassing van de blauwdruk
• Vertaling in iDiensten
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De uitdaging “iCentrale” en de blauwdruk
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Van een fysieke “lokale” centrale naar een “centrale” centrale als dienst
• Innovatie op 3 assen

• Techniek en systemen faciliteert 

de dienstverlening

• Wat is de impact?
─ Is technisch alles mogelijk?

─ Is technisch alles wenselijk?

─ Vinden we een business model

waarin dit alles werken kan?

• Hoofdgroep IV team dekt de technische lading
─ Technolution

─ Vialis

─ Siemens

─ Dynniq

─ In samenwerking met andere hoofd-

groepen voor specifieke domeinen

(stadstoezicht, eventmanagement)

Hoe zorgen we dat dit technisch gaat vliegen?



Blauwdruk schets, maart 2017
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Blauwdruk, november 2017
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Blauwdruk, november 2017

Uitgangspunten
• Blauwdruk uitgewerkt in functionele componenten (bouwblokken)
• Generieke aanpak met mogelijkheid tot landelijke adoptie
• Gebruik makend van bestaande kennis en technologie

o Uitgebreid met nieuwe kennis en ideeën

o Aan elkaar gelinkt met interfaces op basis van open interfaces

10



En dat komt allemaal door het programma…
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Toepassing van de blauwdruk

Systeemleveranciers
• Ontwikkeling en leveren van 

standaard componenten conform 
de blauwdruk

• Aanpassen van bestaande 
systemen naar de standaard 
blauwdruk specificaties
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Decentrale Overheden
• Inventarisatie van de huidige stand 

van zaken
• Met de huidige installed base 

gestandaardiseerd toewerken naar 
een systeemarchitectuur

• Modulair opbouwen van centrale 

bediening en monitoring
• Blauwdruk als onderdeel van de 

documentatie set voor een tender



Toepassing van de blauwdruk

Dienstverleners
• Combineren van het pad van systeemleveranciers en decentrale overheden

• Opzetten van een systeemarchitectuur en bouwen aan een modulair systeem voor 

centrale bediening en monitoring

• Transitiepaden bepalen om van de huidige situatie naar de nieuwe situatie te komen

• Integratie van domeinen’en regio’s op een gestandaardiseerde manier en dit als 

dienst aan bieden
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PNH als launching customer

14



Vertaling in iDiensten
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Conclusie

• Blauwdruk is één van de resultaten het programma iCentrale (40 
projecten)

• Met de blauwdruk is iCentrale uitgewerkt in een uniforme functionele 
blokkendoos

• De blauwdruk is toepassingsgericht, voor leveranciers, decentrale 
overheden en voor dienstverleners

• De bijbehorende iDiensten liggen op de plank

• Wij zijn er klaar voor!!
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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/

Bas Heutinck
+31 6 46 73 01 87

Bas.Heutinck@dynniq.com
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