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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’



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)

4-B Veiligheidskaders: één integraal veiligheidskader dat alle
veiligheidseisen afdekt die gelden voor multi-domeinbediening, voor
DCO’s en bedrijven, vastgelegd als landelijke CROW standaard



Aanleiding en doel

• Multi-domeinbediening vraagt dat aan alle veiligheidskaders vanuit de 6
domeinen wordt voldaan

• Welke veiligheidskaders gelden precies voor elke domein?
• Hoe verhouden deze veiligheidskaders zich tot elkaar, staan er onderlinge

tegenstrijdigheden in de veiligheidskaders van de verschillende domeinen?
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Scope
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11 Veiligheidsthema’s
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Allocatie veiligheidsthema’s
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Gevolgde aanpak per veiligheidsthema
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Hiërarchie en documenten (thema verkeersveiligheid)
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Documenten (thema veiligheid beweegbare objecten)
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Conclusies
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Conclusies



14

Ontmoet ons ook op
• Vakbeurs Mobiliteit | 28 - 29 november 2018 | Houten
• InfraTech 2018 | 15 - 18 januari 2019 | Rotterdam
• ITS European Congress | 3 - 6 juni 2019 | Eindhoven/Helmond

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

Bas Heutinck en Bob Kollmer
Dynniq

‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 


