
Network of Living Labs 

Huidige performance (KPI’s) 
voor 6 domeinen (1.1.1)

KPI’s en ontwikkeling data & 
informatie SLA's (3.1)

(Indicatoren) functiebomen in 
Relatics, incl. defaultwaarden
(1.1.2/1.1.4)

Omgaan met scopewijzigingen 
(1.1.6)

Combineren functies binnen 
verschillende domeinen (1.1.5)

Verantwoordelijkheids-
verdeling publiek-privaat als 
randvoorwaarde voor een 
iCentrale (1.1.3)

Beschikbaarheid/ performance 
(4.3)

KPI’s en SLA’s en voor 
bedienend personeel en 
bedienprocessen (2.1)

High level MMI: bedienproces
verschillende domeinen (2.3)

iBO: Ondersteuning 
besluitvorming (S, T, O) (3.3)

iHMI (integrated Human 
Machine Interface (4.4)

Uniforme bediening iCentrale
(2.4)

Personeel & Management & 
Opleiding (2.2)

iRadar: Korte termijn 
voorspelling 
verkeermanagement (3.2)

iGenerator: Data-bronnen 
integreren en verrijken voor 6 
domeinen (3.5)

Veiligheidskaders voor alle 6 
domeinen (4.5)

Blauwdruk functionele 
architectuur iCentrale (4.1)

Koppelvlakken (4.2)

Landelijke
Standaards

Geclusterde iDienstenCentrale Bediening 
& Personeel

Doelen 
& Prestaties

Data 
& Informatie

Techniek 
& Systemen

(Bestuurlijke) omgeving 
en besluitvorming

Professionele en 
(inter)nationale markt 

(Maatschappelijke) 
kosten en baten

Resultaten Publiek-private samenwerking iCentrale Fase 2 (versie 181220)
Omgeving 
& Markt

Impact op de DCO-organisatie 
(5.1.2)

Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (5.2.1)

Verkenning toezichthouder 
(5.3.1)

Kennisontwikkeling en -borging 
iCentrale voor Nederland (5.4)

Inrichting en aansturing Fase 2 
iCentrale

Marketing en communicatie

IV: HoeIII: Hoe II: WatI: Kader
V-VII: 

Voorwaarden 

Praktijkcase Beeldregisseur 
gem. Rotterdam (3.7.1)

Praktijkcase, test iDienst
‘Verkeersmanagement in 
avonduren en weekends’ (2.11)

Praktijkcase SLA’s Verkeersregie 
gem. Rotterdam (1.1.9) 

Stappenplan/Procesboek 
komen tot contract iDiensten
(1.1.7/5.1.3)

Praktijkcase KPI’s
wegverkeersleiding PNH (1.1.8) 

Praktijkcase Beeldregisseur 
gem. Almere (3.7.2) 

Praktijkcase EMaaS voor 
MotoGP TT Assen (3.9) 

Werkende gebruiksproducten in 
demo-lab voor een iCentrale
(voor 6 domeinen) (4.10)

Publiekprivate opzet 
aanbesteding werkende iHMI
en business logic multi-domein 
bediening (4.11)

Praktijkcase(s): Roadmaps
Provincies Utrecht, Noord-
Holland, Gelderland, Flevoland  
(5.1.3/4/10/11)

Werkboek afname iDiensten voor 
en door decentrale overheden

Aanpak maatschappelijke kosten-
baten analyse

SLA’s & KPI’s
(toplevel, personeel , data)

iBedienfilosofie

Standaard opleidingen

iHMI en Bussiness Logic in de 
praktijk

Blauwdruk functionele architectuur 
iCentrale

Koppelvlakken

Samenhang Koppelvlakken en 
Blauwdruk

Veiligheidskaders

Markt voor EMaaS (Event 
Management as a service (1.15)

Ketenbeheer as a Service 
(KBaaS) (1.14)

Opleidingsbouwwerk / 
Opleiding netwerkmanager 
(2.09)

schaalbare iCentrale—Zuid: 
proces, transitie, aanbesteding, 
ontwerp (2.10)

Heuristieken-I voor VM en 
parkeren bij gem. R’dam 3.11) 

Komen tot RfP’s voor 6 domeinen 
en 3 clusters  (6/4) 

IPC DVM-beheer 
Provincie Utrecht (1.13) 

Praktijkcase, test iDiensten
vanuit drie gekoppelde 
bediencentrales (2.11)

Transitie naar iDiensten: hoe houdt 
Dentrale overheid grip? (5.1.6)

Best Practices / Definitie Managing 
Agent (5.1.1)

Praktijkcase(s): Roadmaps
gemeenten Rotterdam, Almere, 
Haarlem, Den Haag  
(5.1.5/6/7/8/9)

Best Practices inkopen en 
aanbesteden iDiensten (6.1.1)

Modeluitvraag en –contract(en) 
voor iDiensten (6.1.2)

Huidige kosten (3) bediencentrales 
(7.1.1)

MKBA (3) bediencentrales PNH 
(7.1.2)

MKBA alle bediencentrales in NL 
(7.1.3)

MKBA voor bediencentrales in de 
regio’s (KTA) (7.2)

Heuristieken-II: Multimodaal 
triggerbased werken voor VM 
bij provincie Noord-Holland 
(3.12) Praktijkcase(s): Roadmaps

regio’s Groningen-Assen 
(5.1.12)

Stapenplan afnemenen iDiensten
door DCO’s (5.4.1)

Visualisatie iCentrale Zuid 
(2.12)




