
Verkenning kansen iDiensten
in stedelijke gebieden in NL
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1. Smart Mobility en Smart Safety - Slim: 
bedrijven bieden innovatieve iDiensten 
aan die publiek-privaat zijn ontwikkeld

2. Krachtenbundeling: Samenwerkende 
overheden tbv landelijke uitrol iDiensten
(in 2019) obv dezelfde RfP’s en dezelfde 
CROW standaarden 

3. Groen: bespaart geld en verbetert 
beleidsdoelen (landelijk, regionaal, lokaal)



Cluster 1
Centrale bediening in 

eigen bestaande 
bediencentrale(s) 

slimmer en efficiënter
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DCO Private Partij

Cluster 2 Cluster 3

DCO Private Partij DCO Private Partij

Scope van centrale 
bediening uitbreiden
in eigen bestaande 
bediencentrale(s)

Realiseren centrale 
bediening zonder 

eigen bediencentrale
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Richt ik centrale bediening in 
voor één domein, of integreer ik 
twee of meer domeinen?

Organiseer ik het voor mezelf, of 
organiseer ik het samen met 
collega wegbeheerders, binnen 
of buiten mijn eigen regio?

Doe ik het zelf, laat ik het (voor 
een deel) aan de markt over of 
neem ik het af ‘as a service’?



iDiensten om een bediencentrale 
slimmer en efficiënter te maken

Managing Agent

Opleiden multidomein personeel 
(operators, netwerkmanagers)

Leveren multidomein personeel 
(operators, netwerkmanagers)

Data en informatie

iHMI / Business Logic

Integrated bediendesk (iDesk)

Koppelen bestaande DCO-systemen

Bestaande bediencentrale(s) 
slimmer en efficiënter

DCO Private Partij



iDiensten om scope uit te breiden 
van een bestaande bediencentrale 
en het ‘as a service’ af te nemen

Verkeersmanagement (VMaaS)

Brug- en sluisbediening (B&SBaaS)

Tunnelbewaking en-bediening 
(TB&BaaS)

Parkeermanagement en -beheer 
(PM&BaaS)

Crowd- en Eventmanagement 
(C&EMaaS)

Stadstoezicht en –beheer 
(ST&Baas)

Scope uitbreiden
DCO Private Partij



Stappenplan afname iDiensten voor DCO’s
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• In 5 heldere stappen van beleid naar het afnemen van iDiensten
• Ondersteuning voor gemeenten en provincies, de 1e stap is een roadmap
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Prachtige kansen voor landelijke iDiensten 
binnen landelijke en regionale Smart Mobility impulsen
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Kamerbrief ‘Smart Mobility
Dutch Reality’ van 04 oktober jl.

Krachtenbundeling provincies 
en grote gemeenten Korte Termijn Aanpak 

‘Slim & Groen’



Terugkoppeling aan Min.I&W 03 juni 2019 in Helmond
Bezoek Min. I&W Cora van Nieuwenhuizen en DG Mobiliteit aan het programma en live demo op vakbeurs Mobiliteit in Houten


