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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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Blauwdruk, november 2017
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Wat betekent dit voor de bedienaar en 

de bediening?
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Kleinschaligheid, opschaalbaarheid en 

flexibiliteit als kernwaarden

Het vertrekpunt voor veel van de 

huidige centrales De nieuwe opzet voor de iCentrale

een-op-een 

verbonden

flexibele toe te 

delen
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Kleinschaligheid, opschaalbaarheid en 

flexibiliteit als kernwaarden

Het vertrekpunt voor veel van de 

huidige centrales De nieuwe opzet voor de iCentrale
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Illustratie van de flexibiliteit van en 

dynamiek in een iCentrale
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iNotificatiepaneel

Netwerkmanagementsysteem

iRadar

Parkeermanagementsysteem

Tunnelmanagementsysteem

Brugmanagementsysteem



Illustratie van de flexibiliteit van en 

dynamiek in een iCentrale
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Toont actieve 

scenario’s 

Reistijdborging N201 (UC1)

Mogelijk actuele DRIP-beelden en 

VRI-standen op te vragen
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Illustratie van de flexibiliteit van en 

dynamiek in een iCentrale
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Illustratie van de flexibiliteit van en 

dynamiek in een iCentrale
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Illustratie van de flexibiliteit van en 

dynamiek in een iCentrale
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dynamiek in een iCentrale

17

Toont actieve 

scenario’s 

Reistijdborging N201 (UC1)

Mogelijk actuele DRIP-beelden 

en VRI-standen op te vragen

Ongeval op de S103, Veluwedreef Almere (UC2)

Notificatie vanuit de iRadar

Ongevalsscenario wordt actief

Mogelijkheid ongevalsscenario 

aan de omstandigheden aan te 

passen

Parkeergarage Houtplein storing (UC3)

Notificatie vanuit het 

BrugManagementsysteem

Storingsscenario wordt actief

Mogelijkheid ongevalsscenario aan de 

omstandigheden aan te passen

Notificatie vanuit de iRadar

N201 Cruquiusbrug open (UC5)

Voorschakelen Tunnelmanagementsysteem
Bedienen Tunnelmanagementsysteem

iNotificatiepaneel

Netwerkmanagementsysteem

iRadar

Parkeermanagementsysteem

Tunnelmanagementsysteem

Brugmanagementsysteem

Voorschakelen 

Brugmanagementsysteem

Bedienen 

Brugmanagementsysteem



iBedienfilosofie vertaald naar een 

integrated Human Machine Interface (iHMI) 
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Conclusies

Met de iCentrale proef- en demonstratieomgeving bereiken we meerdere 

doelen, namelijk:

� Aantonen van de technische haalbaarheid van de Blauwdruk

� Inspireren (technologie) leveranciers bij het opwaarderen van hun 
“product”portfolio

� Samenbrengen van beproeven van de verschillende iCentrale onderdelen 
en ontwerpen, van KPI gestuurd managen en iBedienfilosofie tot en met 
wijze van voorschakelen van applicaties 

� Tastbaar maken van de resultaten uit fase 2 van het iCentrale programma 
voor alle belanghebbenden van decentrale overheid tot en met leverancier.
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En dat komt allemaal door het programma…
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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/

Paul van Koningsbruggen
+31 6 46 71 3074
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