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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’

DCO

iCentrale: Publiek-privaat initiatief 
voor transities in centrales
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Hoofdgroep V-VII ‘Omgeving en (professionele) Markt´



Positie en samenhang in het 

programma iCentrale
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Beschrijving

toekomstige 

manier van 

werken

iBedienfilosofie



Agenda

iBedienfilosofie: Landelijke Standaard 3.0
• Waarom?

• Stappen naar de Landelijke Standaard

iBedienfilosofie
• Wat is een bedienfilosofie?

• Overzicht

• Transitie stappen

• Multidomein bediencentrale

• Multidomein werkplek en iHMI

• Het werk

• Werkverdeling

• Trigger-based werken

Conclusies; de landelijke standaard leeft!
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Ambitie programma iCentrale

• Geïntegreerde diensten voor sturing en bediening

• Ook door private partijen 

• Over zowel weg- en stadsbeheerders als domeinen

Ambitie programma iCentrale

• Geïntegreerde diensten voor sturing en bediening

• Ook door private partijen 

• Over zowel weg- en stadsbeheerders als domeinen



Landelijke standaard iBedienfilosofie

• Waarom?

• Voorkomen van versnippering

• Borging kennis en innovaties uit het programma iCentrale

• Nie opnieuw het wiel uitvinden

• Verhogen kwaliteit

• Risico’s verlagen

• Geeft richting

• Versnelt innovatie
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Eerst samengesteld en gereviewd binnen het programma iCentrale

Stappen naar Landelijke Standaard (1)
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Terugkoppeling

1ste Summit

Terugkoppeling

1ste Summit

Nieuwe

versie

Nieuwe

versie

Externe experts 

en CROW

Externe experts 

en CROW

Presentatie

2e Summit

Presentatie

2e Summit

3.0



Stappen naar Landelijke Standaard (2)

Experts 
• Operationele ervaringsdeskundigen bij 

DCO’s,

• private bedrijven technische innovaties en 

ontwikkelingen in de markt;

• kennisinstellingen

• landelijke standaards, wet- en regelgeving

Workshop iBedienfilosofie
• Hillie Talens – CROW

• Eugene de Geus – Trigion

• Ron van Beek – Griffid

• Anton Huurman – Rijkswaterstaat

• Rob Regensburg – Rijkswaterstaat

• Jan Otten - Stichting Dutch Institute for

Technology, Safety & Security (Brainport)

• Peter Rasker – vhp human performance 

Bas van Leeuwen – vhp human 

performance

iBedienfilosofie is de eerste, meer 

volgen er uit het programma!

Versie 3.0: borging en updates met 

CROW
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De iBedienfilosofie

• Toekomstige manier van werken in een iCentrale

• Slim combineren en integreren van domeinen 

• Brug- en sluisbediening

• Tunnelbediening

• Verkeersmanagement

• Stadstoezicht

• Crowd control

• Parkeerbeheer 

• Dankzij toenemende automatisering (door data en techniek) mogelijk

• In services

• Veilige, prettige en efficiënte werkomgeving
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Overzicht iCentrale

Diensten en rollen
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Transitiestappen

iCentrale: slim combineren en integreren
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Multi domein bediencentrale

iCentrale: slim combineren en integreren



Multidomein werkplek en iHMI
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• Werkplek geschikt voor alle rollen en alle 

domeinen

• Alle bedieningen en objecten kunnen 

worden voorgeschakeld

• Afhankelijk van rol, bediening ander iHMI

met voldoende situation awareness

Concept

Proefomgeving
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Het werk

• Taak
• Prioriteit

• Domein

• Cognitieve belasting

• Operator
• Werkvulling

• Competenties

• Cognitieve belasting
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Werkverdeling



iOrchestrator en notificatiepaneel
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Trigger based werken

Van Naar



Conclusies

• iBedienfilosofie leeft!
• Voorbeelden iHMI, iOrchestrator, trigger based werken en verdeelmechanisme

• iBedienfilosofie is Landelijke Standaard versie 3.0

• Van filosofie naar praktijk
• iCentrale in de praktijk zoals iDiensten, Living labs leveren inzichten voor 

concretiseren van iBedienfilosofie

• Hoe meer duidelijk wat automatisering, data, heuristieken en machine learning zal 

opleveren, hoe concreter iBedienfilosofie kan worden

• Naar versie 4.0?
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Contact

Deze en alle andere presentaties zijn terug te vinden op:

http://www.maasandmore.com/
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