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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



Vier boodschappen
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1. Voor de nieuwe deelnemers: kort ‘wat is het programma iCentrale?’

2. Wat hebben we gedaan sinds de VoorjaarsSummit in maart 2017?

3. Wat heeft dit opgeleverd en wat kunnen jullie er mee?

4. Hoe willen we verder?

VoorjaarsSummit in maart 2017



Waarom: De aanleiding

>= 150 Centrales met een 

levenscyclus van 7-8 jaar!  
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Hoe: Slimme integratie langs 3 richtingen

1. Eén domein => Meer domeinen (maar dan geïntegreerd)

2. Eigen organisatie => Meer organisaties

3. Zelf doen => Meer door markt uitvoeren - ‘…. as a service’
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Gemeente Almere

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Provincie Flevoland

Provincie Noord-Holland

Provincie Utrecht

Wie: 6 decentrale overheden en 13 bedrijven



Waarom: Baten voor weg- en stadsbeheerders

1. Beter functionerend netwerk met hogere prestaties [5-10%]

2. Betere dienstverlening aan mobilisten en burgers [5-15%]
3. Lagere kosten [20-40%]
4. Nieuwe, en andere business voor private partijen
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Context: snel en sterk veranderende wereld



Wat hebben we gedaan sinds VoorjaarsSummit

Gezamenlijk het Plan van Aanpak programma iCentrale uitgevoerd
• 40 Projecten met deliverables en kennisoverdracht

• 15 Gebruiksproducten, en 11 landelijke standaarden met o.a. CROW en PIANOo

• 22 iDiensten (1e basisversies)

• Live praktijktoepassingen met en bij provincies en gemeenten

Voorbeelden gebruiksproducten en standaarden
� iBedienfilosofie: landelijke standaard voor trigger based multi-domein bedienen

� (Gecertificeerde) opleidingen: voor operationeel en tactisch multi-domein personeel

� iBediendesks: functionaliteit van uniforme multi-domein bedienplekken

� Blauwdruk iCentrale: techniek van een iCentrale, door uniform koppelen van

bestaande centrale systemen in meerdere domeinen

� SLA’s en KPI’s: t.b.v. vooraf overeenkomen van met iDiensten te leveren prestaties

� Stappenplan voor afnemen iDiensten: ondersteuning van provincies en gemeenten

� Kosten-baten analyse: voor onderbouwde kosten en baten voor overheden

Ook nog
• Integrale werkende (!) Demo- en test opstelling iCentrale, waar alle onderdelen

samenkomen
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Voorbeeld HG I:  Prestatiegestuurd

verkeersmanagement
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Uitvraag o.b.v. beleidsdoelen en prestaties
• Nu: leveren opgeleid personeel, onder verantwoordelijkheid van OG, binnen

gegeven tactische en operationele kaders

• Gevraagd: beleidsdoelen, gezamenlijke doorvertaling naar Taakuitvoering,
Operationele prestaties, Netwerkprestaties

Eindproduct
De 1e prestatiegestuurde VM centrale van NL



Voorbeeld HG II: iDiensten op afstand

10

iDiensten op afstand
• Case: piekbelasting bij tunnelincident in het weekend of avond/nacht
• iDienst: vanuit operationele Trigion Alarmcentrale (Schiedam) met tactisch

personeel van MAPtm (Utrecht) uitvoeren VM-dienst voor verkeerscentrale PNH

(Hoofddorp)
• Uitgevoerd op zaterdag 2 en

9 september 2017
• Door multidomein-operators
• Ervaren, beproeven en zien hoe

dit functioneert
• Leerervaringen verwerkt in

iCentrale producten

Eindproduct
Zelfstandige iDienst, af te nemen door gemeenten en provincies met eigen

centrale(s) voor extern opvangen piekbelastingen



Voorbeeld HG III: EMAAS  TT Assen

Landelijk event
• 100.000 bezoekers
• Veel knelpunten op wegen, parkeerterrein en locatie

• In 2016 lange wachtrijen op A28

Aanpak met Pop-up iCentrale
• EMAAS: Event Management as a Service
• Pop-up iCentrale voor 3 domeinen: verkeers-, parkeer-

en crowdmanagement

• Gerichte informatie voor weggebruikers door integratie

van in-car en wegkantsystemen => virtuele DRIPS
• Focus op laatste mile én 15 km rondom event
• iDienst door Be-Mobile, Goudappel en Trigion i.s.m.

provincie Drenthe, gemeente Assen, TT-Circuit en RWS

• Leerervaringen verwerkt in iCentrale (aanbestedings)

producten

Eindproduct
Zelfstandige iDienst, af te nemen door gemeenten en provincies met grote events,

organisatoren van events of eigenaren van accommodaties (B2B)
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Voorbeeld HG IV: Aanbesteding ‘iCentrale-

intelligentie’ voor 3 domeinen op Hoofddorp
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Ambitie provincie Noord-Holland
• Slimme integratie van 3 domeinen VM, bruggen & sluizen en tunnels

• Transitie als stap in eigen road map PNH:

• van afzonderlijke bestaande systemen in centrales Hoofddorp en Heerhugowaard

• naar multi-domein bediening (VM naar 24/7 tegen dezelfde kosten)

Relatie met programma iCentrale
• PNH als launching customer van iCentrale gebruiksproduct en iDiensten

• Twee iBediendesks, Business Logic, koppeling bestaande centrale systemen
• Prestatiegerichte afspraken
• PNH: Kosten en verantwoordelijkheid

• Realisatie 1 januari – 1 juli 2018

• Leerervaringen werken in iCentrale

(aanbestedings)producten



HG-V-VII: Ondersteuning decentrale overheden
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‘Stappenplan iCentrale’ voor decentrale overheden
• Vanuit beleidsdoelen en belangen bepalen gewenste iDiensten
• Vanuit positie eigen organisatie bepalen van ‘transitieschuifjes’
• Formuleren aanbestedingsstrategie voor iDiensten

• Specificeren SLA’s en KPI’s
• Modeluitvraag met -contracten voor elke DCO’s in NL beschikbaar

Kosten-baten analyse: voor onderbouwde kosten en baten voor overheden



Hoe gaat het verder
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Werkzaamheden in 2017: doorgaan met de uitvoering
• 40 Projecten met deliverables en kennisoverdracht

• Afronden 11 landelijke standaarden, met o.a. CROW en PIANOo

• Afronden (1e basisversies) 22 iDiensten, met heldere klantgerichte

beschrijvingen

• Doorgaan met praktijktoepassingen met en bij provincies en gemeenten

Beoogde vervolgwerkzaamheden ná 2017
• Door provincie Utrecht: uitvoeren road map in stappen
• Door provincie Noord-Holland: uitvoeren road map in stappen
• Samen met andere DCO’s in de 12 Beter Benutten regio’s, Min I&W en

private partijen als onderdeel van de Korte Termijn Aanpak
• Doorgaan met kennisdelen en -overdragen (zoals in de Summits en website)

Gezamenlijke publiek private ambitie is nog steeds
Enorme baten met ‘slimme combineren en integreren’


