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WELKOM
 

Wij zijn verheugd u vandaag te ontvangen op de tweede landelijke Summit ‘Mobility,  
Safety and Smart Centers as a Service’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door  
13 private partijen en 6 decentrale overheden vanuit het publiek-private programma iCentrale. 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Beter Benutten ondersteunt dit programma, 
omdat hiermee vergelijkbare ambities worden nagestreefd: kosteneffectieve bijdragen aan 
maatschappelijke beleidsdoelen middels landelijke private diensten.

Tijdens de eerste Summit in maart van dit jaar lichtten de private partijen en decentrale 
overheden toe hoe zij gezamenlijk aan een transitie binnen stads- en wegbeheer werken. Een 
transitie van in eigen publiek beheer uitvoeren, per weg- en stadsbeheerder en per domein, 
naar geïntegreerde diensten over de stads- en wegbeheerders en domeinen heen. Basis 
voor deze transitie is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. Deze tweede Summit 
staat in het teken van alle resultaten die dankzij het programma iCentrale zijn bereikt. We zijn 
er trots op dat we u ruim twintig eerste basisversies van geïntegreerde (i)Diensten kunnen 
presenteren. En dat niet alleen: ook de eerste landelijke standaard iBedienfilosofie is vandaag 
beschikbaar. Hierover en over het vervolg van alle ontwikkelingen gaan we graag met u in 
gesprek. Een inspirerende dag gewenst!

Chris de Vries Jan-Bert Dijkstra
Directeur Beheer en Uitvoering, Programmadirecteur,
Provincie Noord-Holland Min. I&M/Programma Beter Benutten
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09.30 - 10.00 uur Ontvangst / registratie en koffie

10.00 - 10.10 uur Welkom door dagvoorzitter Joost Hoebink en gastheren: 
Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering, Provincie Noord-Holland,  
Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
Caspar de Jonge, programmamanager C-ITS, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Wim van Tilburg, Clusterhoofd Verkeer en Vervoer, CROW

10.10 - 10.15 uur Aanbieding 1e landelijke standaard ‘iBedienfilosofie 3.0’
door Wim van Tilburg, Clusterhoofd Verkeer en Vervoer, CROW

10.15 - 10.25 uur Najaars Update MaaSandMore 2017
door André Loos, landelijk programmamanager

10.25 - 11.00 uur Forum over iDiensten met betrokken directeuren van de  
13 private partijen;

Harrie Kuijper, Divisiedirecteur, Arcadis, 
Frank Ottenhof, CEO, Trafficlink, 
Rob Althuisius, Hoofd Mobiliteit, Sweco, 
Giovanni Huisken, Business Development Director, MAPtm, 
Werner Hulst, Algemeen Directeur Isolectra, Cruxin, 
Zygmunt Kowalski, Directeur Security Services, Trigion, 
Philip Taillieu, CEO, Be-Mobile, 
Wim Korver,  Directeur,  Goudappel Coffeng, 
Joost de Bruijn, Directeur, DAT Mobility, 
Haye Mensonides, Managing Director Mobility, Dynniq, 
Leon Soulier, Business Unit Manager, Siemens, 
Marcel Dukker, Commercieel directeur, Technolution, 
Robin van Haasteren, Commercieel directeur, Vialis
en namens 6 decentrale overheden uit het ‘Publiek Privaat Partnership’
Peter Nelissen, Domeinmanager Mobiliteit, Provincie Utrecht
Emile Klep, Directeur Stedelijke Inrichting Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam
Chris de Vries, Directeur Beheer & Uitvoering, Provincie Noord-Holland 
Jaap Meindersma, Directeur Stadsbeheer, Gemeente Almere

11.00 - 11.15 uur Alle gasten naar Kennissessies (Koffie onderweg en bij de subzalen)

Hoofdthema’s: 
1. Prestaties & Doelen
2. Centrale bediening & Personeel
3. Data & Informatie
4. Techniek & Systemen
5. Omgeving & Markt

11.15 - 12.45 uur 1e Ronde van parallelle Kennissessies 
(2 blokken van 45 minuten)

12.45 - 13.45 uur Netwerklunch / ontmoetingen
en:  mogelijkheid tot inloop bij unieke ‘real live’ demonstratie*

13.45 - 15.15 uur 2e Ronde van parallelle Kennissessies 
(2 blokken van 45 minuten)

15.15 - 16.30 uur Napraten met een hapje en drankje

16.30 uur Einde bijeenkomst

* Gedurende de gehele Summit is er een unieke ‘real live’ demonstratie 
van multi-domein bediening. Deze demonstratie toont de werking van 
slimme geïntegreerde diensten voor stads- en wegbeheer. U hoeft zich 
hiervoor niet in te schrijven.

PROGRAMMA
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Hoofdthema 1 

Stream

Prestaties & Doelen

1.1

Subsessie 1-B     De eerste KPI gestuurde verkeersmanagementcentrale van Nederland 

Auteurs Gerben Quirijns (Arcadis), David Rus en Jan Willem Plomp  
(Provincie Noord-Holland)

Inhoud Als u als decentrale overheid een bediencentrale heeft of wilt gebruiken, wilt 
u logischerwijs zo veel mogelijk waar voor uw geld: optimale dienstverlening 
tegen zo laag mogelijke kosten. Maar wanneer is dienstverlening vanuit een 
bediencentrale nu optimaal? Hoe meet je dat en hoe maak je met elkaar goede 
afspraken om niet alleen constant het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen 
bieden, maar ook te innoveren en te verbeteren? 

Dit is zeker niet eenvoudig; in veel centrales wordt daarom vaak volstaan 
met het beoordelen van het bedienend personeel zonder dat een relatie 
wordt gelegd met de effecten ‘op straat’. Provincie Noord-Holland legt de 
lat bewust hoger. In haar streven om de kwaliteit van haar uitvoerende 
diensten aan (vaar)weggebruikers zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 
geformuleerde beleidsdoelen, wil de provincie de eerste volledig KPI-gestuurde 
verkeersmanagementcentrale (VMC) in Nederland inzetten. 

In Fase 2 van het programma iCentrale is een groot aantal ‘harde’ prestatie- 
indicatoren geformuleerd. Inmiddels is de 1e KPI-gestuurde VMC van 
Nederland een feit! De (18) KPI’s worden op dit moment live beproefd in de 
praktijk en zijn vervolgens de basis voor de cont(r)acten met leveranciers van 
de iDienst Verkeersmanagement. In deze sessie komt de methodiek aan bod 
en worden de opgedane leerpunten besproken. We gaan graag met u in dialoog 
over de mogelijkheden en kansen die KPI-sturing van bediencentrales binnen 
uw organisatie kan bieden.

KENNISSESSIES
 
Er zijn 2 rondes van parallelle sessies; binnen de ronde zijn er streams van  
2 presentaties van ieder 45 minuten. 

Hoofdthema 1   Prestaties & Doelen

Dit Hoofdthema laat zien wat prestatiegestuurd werken inhoudt en hoe dit kan 
worden bereikt. Hierbij worden vooraf heldere doelen bepaald die decentrale 
overheden willen bereiken en wordt centrale bediening ingezet voor het 
bereiken van deze doelen. De doelen worden SMART gedefinieerd in SLA’s en 
KPI’s en aansturing en beoordeling vinden plaats op basis van deze indicatoren. 
Als private iDiensten worden afgenomen verloopt de inkoop ook op basis van 
deze prestaties. Dit Hoofdthema levert daarnaast ondersteuning voor deze 
prestatiegerichte inkoop. Deze prestaties werken door in alle onderliggende 
iDiensten: personeel, data en systemen. 

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden 
aangeboden die zijn gericht op het leveren van vooraf overeen te komen 
prestaties in een of meerdere domeinen, aan zowel decentrale overheden als 
private partijen.

Hoofdthema 1 

Stream

Prestaties & Doelen

1.1

Subsessie 1-A      Expliciete kwaliteitsafspraken voor iDiensten publiek-publiek en 
privaat-publiek

Auteurs Erik Verschoor (Arcadis), Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland),  
Sander van Beurden (gemeente Rotterdam), Paulette Dicker (DON bureau)

Inhoud De maatschappelijke (beleids)doelen van een provincie of gemeente 
in termen van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid, voor diverse 
modaliteiten en doelgroepen, vormen de basis voor de dienstverlening 
aan (vaar)weggebruikers. Afspraken over de gewenste betrokkenheid/
verantwoordelijkheid in de operationele uitvoering bepalen het serviceniveau 
(SLA’s) en de relevante prestatie-indicatoren (KPI’s) waarmee de kwaliteit van 
een dienst kan worden uitgedrukt (en gemeten). Dit met als doel te komen tot 
een optimale kwalitatieve dienstverlening en het bevorderen van (interne en 
externe) samenwerkingen met andere partijen. 

Het proces om te komen tot een optimale dienstverlening aan de hand 
van SLA’s en KPI’s wordt toegelicht juist door live praktijkervaringen vanuit 
decentrale overheden, die er al mee werken zoals gemeente Rotterdam en 
provincie Noord-Holland. Deze SMART KPI’s kunnen vervolgens als basis 
dienen voor contracten tussen overheden onderling (bijvoorbeeld tussen 
afdelingen en/of sectoren binnen een organisatie) en indien gewenst door 
iDienst aanbiedende private partijen.

www.maasandmore.com
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Hoofdthema 1 

Stream

Prestaties & Doelen 

1.2

Subsessie 1-C    Private Managing Agent in ‘mobiliteit of veiligheid’ die een overheid 
volledig ontzorgt: het bestaat echt en werkt ook!

Auteurs Coen Bresser (Sweco), Bart Duijvestijn (Arcadis),
Albert Kandelaar (Provincie Noord-Holland)

Inhoud Een private ‘Managing Agent’ (MA) die alle diensten van een bediencentrale 
integraal voor een provincie of gemeente verzorgt, klinkt heel aantrekkelijk maar 
zal ook vragen oproepen. Een dergelijke partij wordt namelijk verantwoordelijk 
voor het uitwerken en uitvoeren van de prestaties en doelen van de provincie 
of gemeente. Dit kan niet van de ene op de andere dag: een transitie met een 
solide transitieplan ligt daaraan ten grondslag. 

We geven concrete en praktische voorbeelden die al 24/7 werken, met do’s 
en dont’s van private Managing Agents. We presenteren ook voorbeelden van 
andere domeinen en vakgebieden om te laten zien dat het niet (echt) nieuw is. 

Vanaf dit najaar 2017 is er een Managing Agent operationeel voor meerdere  
domeinen. Ervaar hoe dat in de praktijk werkt en hoe overheden alleen de regie 
voeren zonder ‘de grip kwijt te raken’.

Subsessie 1-D  Eventmanagement ‘as a service’ voor decentrale overheden en private 
(event)partijen; live toepassing met een pop-up centrale voor de TT-Assen 
juni 2017 

Auteurs Jasper Caerteling (Be-Mobile), Martie van der Vlist (DAT Mobility), Eugène 
de Geus (Trigion), Henk Heijman (Gemeente Assen)

Inhoud Grote evenementen gaan vaak gepaard met filevorming in de gehele regio en 
met hinder voor bezoekers en de omgeving. Event Management  
‘as a service’ (EMaaS) zorgt er voor dat deze hinder in banen wordt geleid en 
wordt geminimaliseerd. EMaaS biedt de eventorganisator en/of wegbeheerder 
een team dat: 
• Regelscenario’s uitwerkt voor in- en uitstroom van bezoekers en voor 

mogelijke incidenten; 
• Routes en tekststrategieën uitwerkt voor de verwijzing van bezoekers tot en 

met de parkeervoorziening;
• Routes monitort voor actuele situatie en real-time inzicht in drukte en 

reistijden;
• Bezoekers en andere weggebruikers informeert via wegkant en in-car, en;
• Cameratoezicht verzorgt op kritieke punten in het wegennetwerk en op de 

(tijdelijke) parkeervoorzieningen.
Zo worden weggebruikers beter gecoördineerd geïnformeerd en begeleid door 
een integrale benadering met regelscenario, wegkant en in-car systemen en 
parkeerverwijzingen. De eventorganisator en stads- of wegbeheerder hebben 
real-time inzicht in de beschikbare ruimte op de weg en de parkeercapaciteit, 
zodat deze optimaal worden benut en de doorstroming optimaal blijft verlopen. 

EMaaS is op 24 en 25 juni 2017 bij de MOTO GP Assen (TT) live toegepast, 
waarbij de bezoekersstromen (zowel op de weg, als op het TT-terrein) zijn 
gecoördineerd door een team van publiekprivate partijen. Door gebruik te 
maken van extra camera’s en virtuele DRIPs, waarmee bezoekers in-car 
geïnformeerd zijn, in combinatie met een pop-up iCentrale is het gelukt om 
de bereikbaarheid van de gehele regio te verbeteren en zijn alle bezoekers 
op tijd gearriveerd. Wij laten u graag zien wat EMaaS tot een succes maakt, 
en hoe het bij uw (grote) events kan worden ingezet om de doorstroming en 
bereikbaarheid te verbeteren.

Hoofdthema 1 

Stream

Prestaties & Doelen

1.3

Subsessie 1-E    Garanties voor overheden: toezichthouder, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in bediencentrales

Auteurs Henrik Stevens (Sweco) (alleen ochtend), Arnoud Neidig en  
Bettinka Rakic  (Arcadis)

Inhoud Om daadwerkelijk samen meerwaarde te kunnen realiseren bij de uitvoering van 
iDiensten, is een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
tussen publiek en privaat uiteraard een sine qua non. Soms valt hierin wat te 
kiezen, soms ook niet. Sommige bevoegdheden zijn immers door de wetgever 
exclusief belegd bij publieke partijen.
En als we deze spelregels met elkaar afspreken dan zijn er vaak verschillende 
en tegenstrijdige verwachtingen van burgers, bedrijven, bestuur en politiek, wie 
op welke manier deze spelregels moet bewaken. Oftewel er ligt een rol voor 
toezicht door een toezichthouder, maar hoe organiseer je dat?

In deze sessie nemen we u in vogelvlucht mee langs de zes domeinen waarop 
het programma iCentrale zicht richt – brug- en sluisbediening, tunnelbediening 
en -bewaking, verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en 
crowdmanagement – en brengen we in beeld wat de relevante (wettelijke) 
verantwoordelijkheden zijn en welke (juridische) beheersmaatregelen eventueel 
genomen kunnen worden om taken over te hevelen naar een marktpartij. Welke 
vormen van toezicht zijn er? Welke passen bij de iDiensten en hoe organiseer je 
dat?

We gaan graag met u in gesprek over uw ervaringen in de verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het functioneren van toezicht in 
een publiek-private samenwerking.
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Hoofdthema 2 Centrale bediening & Personeel 

Dit Hoofdthema laat zien hoe de processen voor multi-domein bediening 
eruitzien en worden uitgevoerd. Op basis van de integrated Bedienfilosofie zijn 
processen en taken geautomatiseerd, triggers gegenereerd om menselijke 
interactie te beperken tot de hoogwaardige taken en is een iHMI (integrated 
Human Machine Interface) ontwikkeld die deze multi-domein werkwijze 
faciliteert. Volgens (gecertificeerde) opleidingen zijn multi-domein operators 
opgeleid die beschikken over de kwalificaties voor alle domeinen.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden 
aangeboden voor personeel voor multi-domein bediening, aan zowel decentrale 
overheden als private partijen.

Hoofdthema 2 

Stream

Centrale bediening & Personeel  

2.1

Subsessie 2-A Multi-domein bediening in avonduren en weekenden als een iDienst

Auteurs André Smulders (Trigion), Mark Olivierse (MAPtm),  
Jan Willem Plomp (Provincie Noord-Holland)

Inhoud Op zaterdag 9 september 2017 heeft een aantal publiekprivate partijen uit 
het programma een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst 
‘verkeersmanagement in avonduren en weekenden’. 

De live praktijktest laat zien dat, door slim integreren en inzet van multi-
domein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. 
Hierdoor is centrale bediening niet meer afhankelijk van de capaciteit op één 
locatie en één domein. Met deze live praktijktest is aangetoond dat gemeenten 
en provincies eenvoudig 24/7 centrale bediening voor meerdere domeinen 
kunnen realiseren tegen geringe kosten op basis van een abonnement (iDienst).

Gemeenten en provincies hoeven centrales niet zelf te bemensen, maar 
kunnen in plaats daarvan iDiensten afnemen. Hierdoor wordt ook in avonduren, 
weekenden en op piekmomenten dienstverlening aan de weggebruikers 
gegarandeerd. 

Subsessie 2-B  Gekwalificeerde multi-domein operators op basis van 
prestatieafspraken (KPI/SLA) als een iDienst

Auteurs Erik Brave, Martijn Elting (Sweco), Eugène de Geus (Trigion) 

Inhoud Wat is er nodig om processen te automatiseren? En bij welke processen zal de 
menselijke bediening (altijd) de bepalende factor blijven? Welke eisen op het 
gebied van opleiding en competenties zijn noodzakelijk? En hoe meet je dan de 
kwaliteit van het personeel en van de uitvoering? 

Op deze vragen wordt ingegaan in deze sessie waarin we laten zien hoe we van 
iBedienfilosofie naar iDienst komen, uiteindelijk resulterend in gekwalificeerde 
multi-domein operators op basis van prestatieafspraken.
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Hoofdthema 3 Data & Informatie 

Dit Hoofdthema richt zich op het ‘binnenhalen’ en bundelen van de relevante 
actuele data voor de verschillende domeinen. En vervolgens op het verrijken van 
deze data tot informatie, om inzicht te geven in de actuele situatie, de verwachte 
situatie en de afwijkingen hierin (triggers ten behoeve van trigger based werken). 
Door het analyseren van de data van meerdere domeinen en het genereren 
van hoogwaardige triggers, levert dit Hoofdthema de inhoud (content) van de 
iBedienfilosofie en de centrale multi-domein bediening.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden 
aangeboden voor het combineren en integreren van actuele en voorspelde data 
uit meerdere domeinen en het afleiden van triggers ten behoeve van trigger 
based werken, aan zowel decentrale overheden als private partijen.

Hoofdthema 3 

Stream

Data & Informatie

3.1

Subsessie 3-A  Demo iGenerator: combinatie en integratie van data en informatie van 
meerdere domeinen voor trigger based werken

Auteurs Mark Grefhorst (Be-Mobile) 

Inhoud In de presentatie en aansluitende demo wordt de transitie getoond van een 
huidige situatie (in een bediencentrale) naar een situatie met een iGenerator. 
In de huidige praktijk moet een operator of netwerkcoördinator zelf actief 
meerdere applicaties en viewers visueel monitoren. Deze applicaties en viewers 
zijn generiek en de operator of coördinator moet zelf filteren welke informatie 
relevant is. Met een iGenerator kan deze monitoring (grotendeels) worden 
geautomatiseerd. 

Pas als een gebeurtenis aanleiding geeft tot een handeling wordt dit als trigger 
aan de operator getoond. Daarnaast biedt de iGenerator een dashboard met 
de actuele situatie voor beeldopbouw door de coördinator. Een iGenerator is 
daarmee een grote stap vooruit voor het bieden van situational awareness en 
het ondersteunen bij het nemen van maatregelen.

Subsessie 3-B  iRadar: centrale bediening op basis van de voorspelde situatie voor 
meerdere domeinen

Auteurs Henri Palm (DAT.mobility) en Sjaak Roosenboom (Gemeente Almere)

Inhoud iRadar maakt het mogelijk om een blik in de toekomst te werpen en levert 
gegevens over de ontwikkeling van de situational awareness voor de komende 
10 tot 30 minuten voor de verschillende domeinen. Aankomende files kunnen 
van tevoren worden voorspeld. Met deze informatie kunnen scenario’s eerder 
worden ingezet, waardoor de netwerkprestaties kunnen worden verbeterd. 

Brugopeningen kunnen met iRadar op het optimale tijdstip plaatsvinden en de 
verwijzing naar parkeergarages kan tijdig aangepast worden op het moment dat 
iRadar voorspelt dat een garage binnen nu en 30 minuten een bezettingsgraad 
van 90% zal bereiken. In een presentatie met relevante demo’s laten wij zien 
hoe de voorspellingen tot stand komen, hoe deze informatie wordt aangeleverd 
en kan worden gebruikt in de iHMI. In een dialoog kunnen we nagaan hoe 
en wanneer dit voor stads- en wegbeheerders en private dienstverleners kan 
worden ingezet. 

Hoofdthema 2 

Stream

Centrale bediening & Personeel 

2.2

Subsessie 2-C De iBedienfilosofie als een breed gedragen standaard in Nederland

Auteurs Peter Rasker (VHP), Eugène de Geus (Trigion), Ton Hesselmans en  
Hillie Talens (CROW)

Inhoud De integrated Bedienfilosofie beschrijft de uitgangspunten voor de toekomstige 
manier van werken in een integrated Centrale. Voor een goede borging en 
kennisdeling over de iBedienfilosofie streven de 19 deelnemende publiekprivate 
partijen naar een landelijke standaard. Dit wordt gedaan in samenwerking met 
CROW.

Een landelijke standaard is geen eenvoudige opgave. De iBedienfilosofie benut 
verregaand de voortschrijdende technologie om taken efficiënt af te handelen. 
Tevens is gekeken naar hoe medewerkers hun taken veilig kunnen uitvoeren en 
welke ondersteuning daarvoor nodig is. De iBedienfilosofie breekt daarom met 
de traditionele manier van werken in centrales.

We voeren graag een dialoog met u over de vraag of dit past binnen de huidige 
standaarden en wat er voor nodig is om dit te bereiken. 

Subsessie 2-D  Certificering van kwalificaties en opleidingen van bedienend personeel: 
hoe komen we aan een breed gedragen standaard?

Auteurs Erik Brave (Sweco) en André Smulders (Trigion)

Inhoud De introductie van een integrated Centrale betekent ook een verandering 
voor de opleidingen van bedienend personeel. Er ontstaat een behoefte aan 
opleidingen in multi-domein bediening. Deze opleidingen moeten voldoen aan 
een helder kwaliteitsniveau. Dit kwaliteitsniveau kan worden vastgelegd door 
opleidingen en opleiders te certificeren. 

In dit onderdeel wordt gekeken naar de toekomstige structuur van de 
opleidingen. We laten een toekomstvisie zien die bestaat uit: een inhoudelijke 
structuur,  organisatorische embedding van iCentrale opleidingen, certificering 
en accreditatie op de middellange termijn voor Nederland. Volgens deze visie 
zal een algemene norm - ontstaan uit het publiekprivate programma met 19 
deelnemers - uiteindelijk uitgroeien tot een landelijk erkend kader. Het is een 
opmaat naar een landelijk erkende certificering.
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Hoofdthema 3 

Stream

Data & Informatie

3.2

Subsessie 3-C  Slimme Beeldregisseur: camerabeelden vlot en veilig gecombineerd 
over domeinen heen voor weg- en stadsbeheerders in de praktijk

Auteurs Johan Munsterman (Goudappel), Sjaak Roosenboom en Jaap Kroese 
(gemeente Almere) 

Inhoud Camera’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en langs wegen. In 
binnensteden hangen camera’s voor stadstoezicht en langs wegen hangen 
camera’s voor verkeersmanagement. Daarnaast zijn er nog bewakingscamera’s 
en camera’s voor brugbediening. Het kan voorkomen dat op één locatie 
meerdere camera’s hangen voor verschillende domeinen. De gemeente 
Almere wil dit graag anders aanpakken en wil over de domeinen heen van 
de camerabeelden gebruik kunnen maken. Het project Beeldregisseur 
Almere heeft als uitdaging beelden van stadstoezicht zichtbaar te maken 
voor verkeersmanagement, als zich een incident voordoet op het wegennet 
in de buurt van een camera van stadstoezicht. Van een aantal camera’s 
van stadstoezicht kan de verkeersmanager de beelden opvragen via de 
centrale van stadstoezicht. De beelden worden door de centrale ontdaan van 
persoonskenmerken en doorgestuurd naar de verkeerscentrale van Almere, 
waar de verkeersmanager de beelden kan bekijken. 

In een live demonstratie laten we u zien hoe de gemeente Almere 
camerabeelden van stadstoezicht kan gebruiken voor verkeersmanagement als 
zich een incident voordoet op het wegennet van Almere. Vervolgens gaan we in 
een presentatie in op de toegepaste techniek, de regelgeving op het gebied van 
privacy en onder welke voorwaarden beelden toch uitgewisseld kunnen worden.

Subsessie 3-D  Zelflerende heuristieken voor data-analyses: een krachtige 
ondersteuning voor trigger based werken bij verkeersmanagement en 
parkeerverwijzing

Auteurs Jasper Caerteling (Be-Mobile), Eugène de Geus (Trigion), Peter Rasker (VHP)

Inhoud Een belangrijke voorwaarde voor multi-domein bediening en verdere efficiency 
van verkeer, vervoer en veiligheid is dat maatregelen voor herhalende patronen 
(deels) worden geautomatiseerd. In de huidige praktijk moet een operator 
of coördinator zelf actief meerdere domeinen bewaken en bijbehorende 
maatregelen inzetten. In dit project wordt een set heuristieken ontwikkeld om 
tot triggers te komen voor de multi-domein bediening. 

Dit wordt momenteel live toegepast op het raakvlak van (stedelijk) 
verkeersmanagement en parkeerverwijzing. Hoe kunnen bezoekers van de stad 
het best gerouteerd worden, rekening houdend met de actuele situatie en de 
historische patronen in parkeerbezetting en verkeersstromen. Daarbij wordt 
ook bekeken welke informatie een menselijke bedienaar operationeel nog nodig 
heeft als taakondersteuning en hoe deze omgaat met de trigger. 
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Hoofdthema 4 Techniek & Systemen 

Dit Hoofdthema zorgt dat vanaf één locatie de diverse centrale systemen kunnen 
worden bediend. Onderdeel is de implementatie van een integrated Human 
Machine Interface (iHMI), die is gebaseerd op een innovatieve ‘iBedienfilosofie’. 
Hiervoor hoeven bestaande centrale systemen niet grootschalig te worden 
aangepast, maar worden deze centraal ontsloten. Door het object waarvoor 
handmatig ingrijpen nodig is, voor te schakelen in deze iHMI, kan dit object met 
de eigen bediening vanaf deze locatie worden bediend. Dit Hoofdthema levert 
hiervoor een blauwdruk die toepasbaar is in alle bediencentrales in Nederland en 
daarbuiten (als exportproduct), waarbij zoveel mogelijk gestandaardiseerde en 
open koppelvlakken worden gebruikt.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden 
aangeboden voor alle techniek die nodig is voor de centrale bediening van 
meerdere domeinen, aan zowel decentrale overheden als private partijen.

Hoofdthema 4 

Stream

Techniek & Systemen  

4.1

Subsessie 4-A  iCentrale Blauwdruk: een gestandaardiseerd open raamwerk met open 
koppelvlakken en intelligentie voor multi-domein centrales

Auteurs Bas Heutinck en Bob Kollmer (Dynniq), Ron Hendriks (Siemens),  
Michael Dubbeldam en Paul van Koningsbruggen (Technolution),   
Pepijn Leenaerts (Vialis)  

Inhoud Binnen het programma is gewerkt aan de techniek en systemen voor centrale 
bediening over meerdere domeinen. De blauwdruk is één van de centrale 
resultaten. 

Deze blauwdruk kan worden gezien als een technisch raamwerk dat de 
functies beschrijft die nodig zijn voor multi-domein centrale bediening en hoe 
deze functies zich tot elkaar verhouden. Door middel van standaardisatie 
en een set van modulaire en intelligente componenten wordt een opbouw 
voorgesteld waarmee onze huidige bediencentrales en onze monitorings- en 
bedieningsactiviteiten tot iDiensten en integrated Centrales kunnen worden 
omgevormd. 

Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in de gedachtegang van de 
blauwdruk en de functionele samenhang van een integrated Centrale die vanaf 
heden (inter)nationaal toepasbaar is. De blauwdruk is ook een leidraad voor 
stads- en wegbeheerders die stappen willen maken. De blauwdruk is voor 
iedereen gratis beschikbaar in Nederland.

Subsessie 4-B  De iBedienfilosofie vertaald naar een integrated Human Machine 
Interface (iHMI), inclusief demonstratie

Auteurs William Meijer en Paul van Koningsbruggen (Technolution), Bob Kollmer en 
Pepijn Leenaerts (Vialis)  

Inhoud Hoe geeft het technische platform van een iCentrale invulling aan de 
iBedienfilosofie? Hoe worden operators optimaal ingezet en wordt er 
tegelijkertijd voor gewaakt dat operators overbelast raken? 

Anders gezegd, hoe verloopt de mens-machine interactie binnen een iCentrale? 
En welke eisen stelt dat aan operators? Dat is de centrale vraag voor deze 
sessie, waar mensen, techniek, intelligente informatie samen komen.

Aan de hand van een demonstratie worden alle vragen ingevuld en begrijpelijk 
gemaakt. 
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SLIM ‘COMBINEREN EN INTEGREREN’ VAN 6 DOMEINEN

Tunnels

Crowdmanagement / cameratoezicht

Stadstoezicht en -beheer

Verkeersmanagement

Bruggen en sluizen

Parkeerbeheer
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Hoofdthema 5 Omgeving & Markt 

Dit Hoofdthema ondersteunt provincies en gemeenten bij het doorontwikkelen 
naar prestatiegerichte centrale bediening over meerdere domeinen. Dit vraagt dat 
de eigen organisatie doorontwikkelt, ofwel door zelf de huidige processen aan te 
passen ofwel door over te gaan op het afnemen van private iDiensten. 
Van beleidsafdelingen vraagt dit helder specificeren van gevraagde prestaties 
en van uitvoeringsafdelingen het helder specificeren van uitvoeringskaders. 
Voor  inkoopafdelingen verschuiven de uitvragen op basis van specificaties 
gericht op het verkrijgen van eigendom naar specificaties gericht op het 
afnemen van diensten. Van financiële afdelingen vraagt dit het werken met 
exploitatie(budgetten) in plaats van (eenmalige) investeringen. Decentrale 
overheden uit het hele land worden benaderd om ze te betrekken vanuit de eigen 
praktische behoeften en mogelijkheden.

Met de producten uit het programma worden provincies en gemeenten 
ondersteund bij het doorontwikkelen naar prestatiegerichte centrale bediening 
over meerdere domeinen.

Hoofdthema 5 

Stream

Omgeving & Markt  

5.1

Subsessie 5-A      Past het afnemen van iDiensten binnen mijn provinciale of 
gemeentelijke organisatie?

Auteurs Peter Nelissen, Astrid Weij (Provincie Utrecht), Martijn van Rij (Sweco)

Inhoud Provincie Utrecht heeft een heldere ambitie voor de komende jaren: een goede 
bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer en volop inzetten op een 
innovatieve diensteneconomie. Daarnaast lopen bestaande programma’s (RVM-
programma Midden-Nederland) en bijbehorende contracten de komende jaren af. 

Tijd om een nieuwe koers uit te zetten en de focus voor de komende jaren te 
bepalen. Welke dienstverlening willen we als Provincie Utrecht en Midden-
Nederland leveren aan de burgers, onze regiopartners en de maatschappij? En 
welke diensten willen we daarvoor zelf leveren of door de markt laten leveren? 
En wat betekent dit voor de provinciale organisatie? Staan we daarvoor gesteld 
als organisatie? Welke (in- en externe) mijlpalen horen daarbij? 
In deze sessie wordt het proces om te komen tot, en de roadmap van de 
Provincie Utrecht voor de komende jaren toegelicht.

Subsessie 5-B     Maatschappelijke kosten / baten: wat leveren iDiensten voor centrale 
bediening (mij) op? 

Auteurs Kees van Ommeren en Daan van Gent (Decisio), André Loos (Landelijk 
programmamanager)

Inhoud Deze sessie behandelt de vraag wat een integrated Centrale precies oplevert. 
Wat zijn de maatschappelijke kosten (investeringen van decentrale overheden) 
en opbrengsten (besparingen bij overheden) die gerealiseerd kunnen worden 
wanneer een decentrale overheid besluit om iDiensten te gaan afnemen? 

Naast de financiële aspecten bespreken we ook de maatschappelijke effecten. 
Wat levert een integrated Centrale op voor weggebruikers en is er een effect 
op het milieu of op de veiligheid? De maatschappelijke kosten en opbrengsten 
worden - in een eerste versie - in beeld gebracht per (type) bediencentrale, en 
er wordt een doorkijk gegeven naar (mogelijke) kosten en opbrengsten voor 
Nederland. 
Tijdens de sessie worden de eerste resultaten gepresenteerd. We dagen u ook 
uit om mee te denken over deze vragen en daarmee een bijdrage te leveren aan 
een beter inzicht in de maatschappelijke kosten en opbrengsten.  

Hoofdthema 4 

Stream

Techniek & Systemen  

4.2

Subsessie 4-C  DVM Beheer naar de markt: het gedeeltelijk tot volledig laten uitvoeren 
van DVM Beheer als een dienst

Auteurs Jan Willem Plomp (Provincie Noord-Holland), Bert Batenburg (Provincie 
Utrecht), Vincent van der Heijden (Arcadis), Bart de Haan (Significant)

Inhoud Hoe ziet het beheer van dynamische verkeersmanagementsystemen er nu uit 
vanuit het publiekprivate gedachtengoed van iDiensten? Vanuit de vraag ‘Wil ik 
alles zelf blijven doen of ga ik meer regie voeren over de spullenboel?’, ontstaat 
er (eventueel) een verschuiving naar meer verantwoordelijkheid voor private 
partijen. De mate waarin dit gebeurt ligt volledig bij de stads- en wegbeheerder. 
De vraag is: ‘Wat moet je als publieke organisatie doen om de beheeropgave te 
laten aansluiten bij deze ontwikkeling?’
 
Kernbegrippen in deze transitie zijn vanzelfsprekend regievoering, Service 
Levels Agreements (SLA’s), inkoopstrategieën en natuurlijk budgettering.
In deze sessie wordt gepresenteerd wat de huidige inzichten zijn op basis 
van de uitgevoerde inhoudelijke verkenning en de inmiddels afgeronde 
marktconsultatie voor meerdere decentrale overheden. 

Graag ontvangen wij in deze sessie feedback op de gepresenteerde beelden en 
hebben we met u een discussie over de logische vervolgstappen.

Subsessie 4-D  ‘Network of Living Labs’ in Nederland: ideale testomgeving voor 
overheden en private partijen voor multi-domein bediening

Auteurs Arthur Rietkerk (Provincie Noord-Holland), landelijk coördinator Living Labs, 
Job Birnie (Goudappel), SME vertegenwoordiger Nico Anten (Connekt) 

Inhoud Begin 2016 is door 13 deelnemende private partijen en 6 decentrale overheden 
een ‘Publiek Privaat Partnerschip’ afgesloten met daarin opgenomen een 
gezamenlijk ‘Network of Living Labs’ voor Nederland. 

Private partijen tonen daarin aan hoe en dat de diensten in de praktijk werken. 
Publieke partijen krijgen inzicht in hoe het afnemen van diensten werkt, wat 
dit van hen vraagt en welke ´(on)zekerheden´ zij hebben. Publieke en private 
partijen stellen hun Living Labs voor tests binnen het programma ‘om niet‘ 
beschikbaar. 

Dit alles is mogelijk op basis van publiek-private financiering en met steun van 
het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Het ‘Network of Living Labs’ bestaat uit bestaande demo- en testruimten 
die nu al voor handen en operationeel zijn bij deelnemende private partijen 
en decentrale overheden. Deze manier van publiek-privaat werken is erg 
kosteneffectief, geeft snel resultaten en kan direct worden ingezet.

In 2017 zijn deze Living Labs aangesloten bij de Smart Mobility Embassy 
(SME). Via de SME bieden we expertise aan als een van de koplopers in 
smart mobility wereldwijd, om hiermee internationale partijen te bewegen in 
Nederland te testen en om Nederlandse kennis te exporteren. De SME is een 
intermediair tussen de vraag naar Nederlandse Smart Mobility testexpertise 
en -mogelijkheden en de Nederlandse partijen die dit kunnen leveren. De SME 
wordt gefaciliteerd door Connekt.



www.maasandmore.com www.maasandmore.com24 25

Hoofdthema 5 

Stream

Omgeving & Markt  

5.2

Subsessie 5-D     Aanpassing van bestaande centrale(s) tot een iCentrale; komen tot 
een gestandaardiseerde bedieninterface en open business intelligentie voor 
provincies en gemeenten in Nederland

Auteurs Guido op ’t Hof en Mark Olivierse (MAPtm), Jan Willem Plomp (Provincie 
Noord-Holland) 

Inhoud De integrated Human Machine Interface (iHMI) en Business Logic (Intelligentie) 
dienen op de bestaande hardware-omgeving van de bediencentrales van 
decentrale overheden te worden gerealiseerd om echt slim te gaan ‘combineren 
en integreren’ en winsten te gaan boeken (in positieve netwerkprestaties en 
lagere exploitatiekosten). Veel stads- en wegbeheerder hebben te maken met 
bestaande (centrale- en object)systemen. Zo ook Provincie Noord-Holland die 
systemen heeft voor de drie domeinen, die (vooralsnog) blijven bestaan: voor 
tunnelbediening en bewaking, brug- en sluisbediening en verkeersmanagement. 
Hiervoor worden geen nieuwe managementsystemen gebouwd. 

De gestandaardiseerde bedieninterface bestaat uit meerdere componenten 
die vanuit meerdere disciplines (en waarschijnlijk ook vanuit meerdere private 
partijen) zullen worden geleverd. Daarom gaat de provincie een contract aan 
met één private partij die tevens als integrator en realisator voor het geheel 
optreedt. 

Provincie Noord-Holland treedt op als launching customer van deze ‘domein-
exchange’ (integrated-HMI en Business Logic) om hiermee met andere 
decentrale overheden in Nederland en het Ministerie van I&M/programma 
Beter Benutten een transitie in te zetten naar geïntegreerde multi-domein 
bediencentrales en verwacht dat de ‘domein-exchange’ daarna op andere 
plaatsen (inter)nationaal kan worden aangeboden bij (decentrale) overheden. 
Met deze realisatie is een 1e iCentrale, opstelling Hoofddorp in Q2 2018 
een feit! Door deze ontwikkeling kunnen volgende decentrale stads- en 
wegbeheerders tegen veel lagere kosten ‘instappen’ in deze (inter)nationale 
transitie. 

Inloop unieke ‘real live’ demonstratie

Subsessie Inloop unieke ‘real live’ demonstratie

Auteurs Vanuit alle Hoofdthema’s 

Inhoud Doorlopend wordt gedemonstreerd hoe multi-domein bediening op basis van 
iDiensten in de praktijk werkt. Hier komen veel resultaten van het programma 
samen: gedemonstreerd wordt hoe een opgeleide multi-domein operator op 
basis van de iBedienfilosofie meerdere domeinen bewaakt en bedient. Ook laten 
we zien wat trigger based werken op basis van intelligente en verrijkte data 
inhoudt, door data slim te combineren en te automatiseren over meerdere (6) 
domeinen. Gericht op het behalen van vooraf afgesproken Service Levels.

‘REAL LIVE´ DEMONSTRATIE VAN MULTI-DOMEIN BEDIENING

Hoofdthema 5 

Stream

Omgeving & Markt  

5.2

Subsessie 5-C     Gestandaardiseerde modeluitvragen en -contracten voor het afnemen 
van iDiensten

Auteurs Bart de Haan en Rinke Meijer (Significant), Corianne Stevens (Sweco) en 
Floris den Boer (PIANOo)

Inhoud Wanneer uw organisatie besluit iDiensten door private partijen te laten 
uitvoeren, moet hiervoor het een en ander in werking worden gezet. Het 
aanbesteden, contracteren, implementeren, afnemen, aansturen en afrekenen 
van complete dienstverlening (‘as a service’) is anders dan hoe we dit wellicht 
gewend zijn. 

Om decentrale overheden in Nederland te faciliteren bij het selecteren van de 
beste partij en bij het vastleggen van de juiste afspraken zijn modeluitvragen en 
contracten opgesteld die onder meer antwoord geven op de vragen:
• Welke dienstverlening herkennen we per domein?
• Welke doelen formuleren we en welke prestaties behoren bij deze 

dienstverlening?
• Hoe vindt aanbesteding en contractering plaats van de gewenste 

dienstverlening?

Ook worden best practices vanuit andere markten, domeinen en sectoren 
aangereikt, die dienen als inspiratie bij het uitvoeren van een aanbesteding van 
innovatiegerichte dienstverlening. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het 
inkopen en aanbesteden van innovatiegerichte dienstverlening. We dagen u uit 
om mee te denken om zodoende de bruikbaarheid van de (gestandaardiseerde) 
modelcontracten te vergroten. Alle modeluitvragen en -contracten worden 
(gratis) aangeboden aan iedereen in Nederland die er mee wil gaan werken. 
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INFORMATIE/CONTACT
Hoofdthema Stream Nr. Subsessie Auteurs
1
Prestaties 
en doelen 

1.1 1.A Expliciete kwaliteitsafspraken voor iDiensten publiek-publiek en privaat-publiek Erik Verschoor, erik.verschoor@arcadis.com (Arcadis), Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl 
(Provincie Noord-Holland), Sander van Beurden, ajs.vanbeurden@rotterdam.nl (gemeente Rotterdam), 
Paulette Dicker, paulette.dicker@donbureau.nl (DON bureau)

1.B De eerste KPI gestuurde verkeersmanagementcentrale van Nederland Gerben Quirijns (Arcadis), gerben.quirijns@arcadis.com, David Rus, rusd@noord-holland.nl en Jan Willem 
Plomp, plompj@noord-holland.nl, (Provincie Noord-Holland)

1.2 1.C Private Managing Agent in ‘mobiliteit of veiligheid’ die een overheid volledig 
ontzorgt: het bestaat echt en werkt ook!

Coen Bresser, coen.bresser@sweco.nl (Sweco), Bart Duijvestijn, bart.duijvestijn@arcadis.com (Arcadis), 
Albert Kandelaar, kandelaara@noord-holland.nl  (Provincie Noord-Holland)

1.D Eventmanagement ‘as a service’ voor decentrale overheden en private (event)
partijen; live toepassing met een pop-up centrale voor de TT-Assen juni 2017

Jasper Caerteling, jasper.caerteling@be-mobile.com (Be-Mobile), Martie van der Vlist, mvdvlist@dat.nl,  
DAT Mobility, Eugène de Geus, degeus@smartervision.nl (Trigion), Henk Heijman (Gemeente Assen)

1.3 1.E Garanties voor overheden: toezichthouder, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in bediencentrales

Henrik Stevens, henrik.stevens@gmail.com, (Sweco), Arnoud Neidig, arnoud.neidig@arcadis.com en 
Bettinka Rakic, bettinka.rakic@arcadis.com (Arcadis)

2
Centrale 
bediening & 
personeel

2.1 2.A Multi-domein bediening in avonduren en weekenden als een iDienst André Smulders, andre.smulders@enai.eu  (Trigion), Mark Olivierse, mark.olivierse@maptm.nl  (MAPtm), 
Jan Willem Plomp, plompj@noord-holland.nl (Provincie Noord-Holland)

2.B Gekwalificeerde multi-domein operators op basis van prestatieafspraken  
(KPI/SLA) als een iDienst

Erik Brave, erik.brave@sweco.nl, Martijn Elting, martijn.elting@sweco.nl (Sweco), Eugène de Geus, degeus@
smartervision.nl (Trigion)

2.2 2.C De iBedienfilosofie als een breed gedragen standaard in Nederland Peter Rasker, PeterRasker@vhphp.nl (VHP), Eugène de Geus, degeus@smartervision.nl (Trigion),  
Ton Hesselmans, Ton.Hesselmans@crow.nl en Hillie Talens, Hillie.Talens@crow.nl (CROW)

2.D Certificering van kwalificaties en opleidingen van bedienend personeel:  
hoe komen we aan een breed gedragen standaard?

Erik Brave, erik.brave@sweco.nl (Sweco) en André Smulders, andre.smulders@enai.eu (Trigion)

3
Data & 
Informatie

3.1 3.A Demo iGenerator: combinatie en integratie van data en informatie van meerdere 
domeinen voor trigger based werken

Mark Grefhorst, mark.grefhorst@be-mobile.com (Be-Mobile)

3.B iRadar: centrale bediening op basis van de voorspelde situatie voor meerdere 
domeinen

Henri Palm, HPalm@dat.nl (DAT.mobility) en Sjaak Roosenboom, jtgroosenboom@almere.nl (Gemeente 
Almere)

3.2 3.C Slimme Beeldregisseur: camerabeelden vlot en veilig gecombineerd
over domeinen heen voor weg- en stadsbeheerders in de praktijk

Johan Munsterman, jmunsterman@goudappel.nl (Goudappel), Sjaak Roosenboom, jtgroosenboom@
almere.nl en Jaap Kroese, jkroese@almere.nl (gemeente Almere)

3.D Zelflerende heuristieken voor data-analyses: een krachtige ondersteuning voor 
trigger based werken bij verkeersmanagement en parkeerverwijzing

Jasper Caerteling, jasper.caerteling@be-mobile.com (Be-Mobile), Eugène de Geus,  
degeus@smartervision.nl (Trigion), Peter Rasker, PeterRasker@vhphp.nl (VHP)

4
Techniek & 
Systemen

4.1 4.A iCentrale Blauwdruk: een gestandaardiseerd open raamwerk met open 
koppelvlakken en intelligentie voor multi-domein centrales

Bas Heutinck, bas.heutinck@dynniq.com en Bob Kollmer. bob.kollmer@dynniq.com (Dynniq), Ron Hendriks 
(Siemens) ron.hendriks@siemens.com, Michael Dubbeldam, michael.dubbeldam@technolution.nl en Paul 
van Koningsbruggen, paul.van.koningsbruggen@technolution.nl, ),  
paul.van.koningsbruggen@technolution.nl (Technolution),  Pepijn Leenaers (Vialis),  
pleenaers@vxcompany.com  

4.B De iBedienfilosofie vertaald naar een integrated Human Machine Interface 
(iHMI), inclusief demonstratie

William Meijer, william.meijer@technolution.nl en Paul van Koningsbruggen,  
paul.van.koningsbruggen@technolution.nl (Technolution), Bob Kollmer, bob.kollmer@dynniq.com (Dynniq), 
Pepijn Leenaers, pleenaers@vxcompany.com (Vialis)

4.2 4.C DVM Beheer naar de markt: het gedeeltelijk tot volledig laten uitvoeren van DVM 
Beheer als een dienst

Jan Willem Plomp, plompj@noord-holland.nl (Provincie Noord Holland), Bert Batenburg,  
bert.batenburg@provincie-utrecht.nl (Provincie Utrecht), Vincent van der Heijden, vincent.vanderheijden@
arcadis.com (Arcadis), Bart de Haan, Bart.de.Haan@Significant.nl (Significant)

4.D ‘Network of Living Labs’ in Nederland: ideale testomgeving voor overheden en 
private partijen voor multi-domein bediening

Arthur Rietkerk, rietkerka@noord-holland.nl, landelijk coördinator Living Labs (Provincie Noord-Holland), Job 
Birnie jbirnie@goudappel.nl (Goudappel), Nico Anten (Connekt)

5
Vraag ontmoet 
aanbod: 
Omgeving en 
profesionele 
markt

5.1 5.A Past het afnemen van iDiensten binnen mijn provinciale of gemeentelijke 
organisatie?

Peter Nelissen, peter.nelissen@provincie-utrecht.nl, Astrid Weij, astrid.weij@provincie-utrecht.nl, (Provincie 
Utrecht), Martijn van Rij, Martijn.vanRij@sweco.nl (Sweco)

5.B Maatschappelijke kosten / baten: wat leveren iDiensten voor centrale bediening 
(mij) op?

Kees van Ommeren, c.vanommeren@decisio.nl en Daan van Gent, d.vangent@decisio.nl (Decisio), André 
Loos, loosa@noord-holland.nl (Landelijk programmamanager)

5.2 5.C Gestandaardiseerde modeluitvragen en -contracten voor het afnemen van 
iDiensten

Bart de Haan, Bart.de.Haan@Significant.nl en Rinke Meijer. Rinke.meijer@significant.nl, (Significant), 
Corianne Stevens (Sweco), corianne.stevens@sweco.nl en Floris den Boer, floris.denboer@pianoo.nl 
(PIANOo)

5.D Aanpassing van bestaande centrale(s) tot een iCentrale; komen tot een 
gestandaardiseerde bedieninterface en open business intelligentie voor 
provincies en gemeenten in Nederland

Guido op ’t Hof, guido.opthof@maptm.nl en Mark Olivierse, mark.olivierse@maptm.nl (MAPtm), Jan Willem 
Plomp, plompj@noord-holland.nl (Provincie Noord-Holland)
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DEELNEMERS
Naam Organisatie Functie
Alderhout, Maikel Vialis Projectleider
Althuisius, Rob Sweco Hoofd Mobiliteit
Anten, Nico Connekt Directeur
Arenas, Rafael Intemo B.V. Manager
Arts, Lieke Arcadis Manager
Batenburg, Bert Provincie Utrecht Contractmanager
Beck, Michiel Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Manager
Beek van, Ron Griffid B.V. Directeur
Beek, Douwe Wiebe Gemeente Leeuwarden (Technisch) projectmedewerker
Berg van den, Rene DITP beheer en Exploitatie Directeur
Berghout, Lieke BEREIK! Programmamanager
Berkhout, Marco Provincie Noord-Holland Manager
Berkouwer, Andy Be-Mobile Manager
Beugen van, Nico Gemeente Deventer Projectleider
Beurden van, Sander Gemeente Rotterdam Manager Stedelijk Bereikbaarheid
Bijl, Marieke MAP Traffic Management Projectleider
Birnie, Job Goudappel Coffeng Projectleider
Bloembergen, Folkert Rijkswaterstaat Projectleider
Boer den, Floris PIANOo
Boon, Jaak MOW Vlaanderen
Bor, Peter Gemeente Amsterdam Adviseur
Brans, Marijn KienIA Industriële Automatisering Adviseur
Brave, Erik Sweco Projectleider
Bredschneijder, Andre Gemeente Zaanstad
Bresser, Coen Sweco Consultant
Broeders, Wim MAP Traffic Management Directeur
Broek van den, Severine Rijkswaterstaat Inkoper
Bruijn de, Jefta Strukton Manager
Bruijn de, Joost DAT Mobility Directeur DAT
Brummelhuis ten, Mark Keypoint Consultancy Projectleider
Buren van, Alex TUD (Technisch) projectmedewerker
Caerteling, Jasper Be-Mobile Projectleider
Calcar van, Geraldien RWS-Nova Adviseur
Chan, Kin Fai Scenwise BV Projectleider
Deckers, Leon Denckers Projectleider
Derksen, Maikel Inter Visual Systems Manager
Deumers, Jan Provincie Zuid-Holland Projectleider
Dicker, Paulette DON bureau Projectleider
Dijck van, Gerard Provincie Utrecht
Dijke van, Jan Jaap Provincie Utrecht Projectleider
Dijkstra, Jan-Bert Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directeur
Dingemans, Peter PJD Management Directeur
Dommeck, Sebastiaan Maastricht Bereikbaar Projectleider
Domselaar van, Peter Rijkswaterstaat (Technisch) projectmedewerker
Doornenbal, Nelise ParkBee Manager
Dormalen van, Herbert Rijkswaterstaat Manager
Dorrestijn, Tinie Plus Retail BV Manager
Dubbeldam, Michael Technolution Projectleider
Duijvestijn, Bart Arcadis Manager
Dukker, Marcel Technolution Commercieel directeur
Eck van, Werner MEP Directeur
Elting, Martijn Sweco Projectleider
Eveleens, Thomas Politie Amsterdam Projectleider
Fransen, Frans NPR / RDW Relatiemanager
Gale, Sofie Compris Manager
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Naam Organisatie Functie
Gent van, Daan Decisio (Technisch) projectmedewerker
Geurts, Jeroen Griffid B.V. Manager
Geus de, Eugene Trigion Directeur
Gieskens, Sebastian Mondriaan College
Ginneken van, Peter QBorg
Ginneken van, Pieter Rijkswaterstaat Manager
Goddijn, Roel Gemeente Amsterdam Projectleider
Grefhorst, Mark Be-Mobile Manager
Griffioen, Xander Griffid B.V. Directeur
Groot, Bart Inter Visual Systems Accountmanager
Haak van der, Ronald Politie
Haan de, Bart Significant Adviseur
Haan de, Evert Provincie Noord-Holland Control Finance
Haanstra, Ronald MTVNL/ARS Directeur
Haas de, Ronald Provincie Zuid Holland Manager
Haasteren van, Robin Vialis Directeur
Halsey, Jim ENGIE Infra & Mobility
Heijden van der, Vincent Arcadis Adviseur
Heijman, Henk Gemeente Assen Beleidsspecialist
Heins, Tako Provincie Zuid Holland Manager
Helsdingen, Marcel ARS T&TT Directeur
Hendriks, Ron Siemens Projectleider
Heppener, Fred Politie Amsterdam Projectleider
Hesselmans, Ton CROW
Heutinck, Bas Dynniq Manager
Hietbrink, Bert Rijkswaterstaat (Technisch) projectmedewerker
Hof op 't, Guido MAP Traffic Management Projectleider
Hof-van der Blom, Renske Provincie Noord-Holland (Technisch) projectmedewerker
Hollander den, Aafke RebelGroup Senior Consultant
Hoorweg, Arno ODV Maritiem B.V. Directeur
Hoseini, Parvin Provincie Noord-Holland Beleidsadviseur
Huibers, Rob Andes Manager
Huisken, Giovanni MAP Traffic Management Directeur
Hulleman, Rob Gemeente Almelo Projectleider
Hulst, Werner Cruxin Algemeen directeur Isolectra
Huurman, Anton Rijkswaterstaat
Iersel van, Corné Provincie Noord Holland Projectleider
Ingelse, André Rijkswaterstaat Projectleider
Jaarsveld van, Erik Arcadis Manager
Janssen, Johan KPN Business Consultant
Jonge de, Caspar Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/

Beter Benutten
Programmamanager C-ITS

Kalsbeek, Ivo MAP Traffic Management Traffic Engineer
Kandelaar, Albert Provincie Noord-Holland Manager
Kerpels, Joost Witteveen+Bos (Technisch) projectmedewerker
Kleef van, Jos Goudappel Coffeng Bestuurder
Klep, Emile Gemeente Rotterdam Directeur Stedelijke Inrichting
Knaap, Ron Trigion Directeur
Koersen, Robin Rijkswaterstaat Projectleider
Kollmer, Bob Dynniq Projectleider
Kommers, Peter Gemeente Utrecht Assetmanager
Koning de, Rob Centre Projecten Projectleider
Koningsbruggen van, Paul Technolution Manager
Kort de, Antoine Connecting Mobility Strategisch adviseur
Korthof, Eline Sweco Projectleider
Korver, Wim Goudappel Coffeng Directeur
Kos, Hans Gemeente Zaanstad, Havens en Vaarwegen Manager
Kowalski, Zygmunt Trigion Directeur Security Services
Kramer, Hans Praktijkproef Amsterdam Projectleider
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Naam Organisatie Functie
Kreuningen van, Erik APPM Management Consultants Projectleider
Krikke, Rolf Quovadits b.v. Senior Consultant
Kroese, Jaap Gemeente Almere Manager
Kruijthoff, Annelies Bureau voor Overheidscommunicatie Communicatieadviseur
Kuijper, Harrie Arcadis Divisiedirecteur
Kuin, Mark Strukton Manager
Kusters, Marcel Kusters Opleidingsinstituut Directeur
Kwakernaat, Henk Jan Rijkswaterstaat
Lapre, Laurens CGI Directeur
Leenaers, Pepijn Vialis
Leeuwen van, Albert Provincie Utrecht Projectleider
Lieshout van, Suzanne Royal HaskoningDHV Projectleider
Linden van der, Frans Provincie Noord-Holland Manager
Loos, André MaasandMore.com Manager
Luipen van, Bram Bureau Bram van Luipen Adviseur
Mak, Willem City Flow BV Directeur
Meijer, Geert Vialis Directeur
Meijer, Rinke Significant Adviseur
Meijer, William Technolution Productowner
Meijers, Emiel Sweco Projectleider
Mensonides, Haye Dynniq Managing Director Mobility 
Mouwen, Kees KPN Projectleider
Munsterman, Johan Goudappel Coffeng Projectleider
Neidig, Arnoud Arcadis Manager
Nelissen, Peter Provincie Utrecht Domeinmanager Mobiliteit a.i.
Neut van der, Kees Gemeente Enschede Projectleider
Nurzai, Sohrab Prefense Beveiliging B.V. Directeur
Oden, Niels Provincie Noord-Holland Manager
Olivierse, Mark MAP Traffic Management Projectleider
Ommeren van, Kees Decisio Directeur
Ottenhof, Frank Trafficlink CEO
Palm, Henri DAT Mobility Projectleider
Papilaja, Patrick Provincie Noord-Holland (Technisch) projectmedewerker
Pasman, Huib Amsterdam ArenA Projectleider
Phaff, Ron Rijkswaterstaat Manager
Plomp, Jan Willem Provincie Noord-Holland Projectleider
Pluijm, M. Vexpan Bestuurder
Pluimers, Monique Centre Projecten Directeur
Poppel van, Misha ARS T&TT Manager
Potkamp, Albert Provincie Overijssel Beleidsontwikkelaar
Prins, Pieter Royal HaskoningDHV Manager
Quaink, Ronnie Keypoint Consultancy Projectleider
Quirijns, Gerben Arcadis Manager
Rakic, Bettinka Arcadis Adviseur
Rasker, Peter Vhp human performance Manager
Ree van, Dave Rijkswaterstaat (Technisch) projectmedewerker
Reitsma, Jilt NDW Manager
Rietkerk, Arthur Provincie Noord-Holland
Rij van, Martijn Sweco Manager
Rijn van,Kees KPN Solution architect
Rood, Marc Arcadis Projectleider
Roos, Nancy Dynniq Directeur
Roosenboom, Sjaak Gemeente Almere Projectleider
Ruland, Thijs Royal HaskoningDHV Projectleider
Rus, David Provincie Noord-Holland Manager
Schat, Henk Jan Arcadis Projectleider
Schie van, Cocky
Schotanus, Tjerk City Flow BV Concultant
Schurer, Pieter Sweco (Technisch) projectmedewerker
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Naam Organisatie Functie
Schuringa, Hergen TriOpSys B.V. Manager
Sloothaak, Mark Gemeente Amsterdam Projectleider
Smienk, Alex Rijkswaterstaat Projectleider
Smulders, André Trigion Projectleider
Soerland van, Linda Provincie Noord-Holland Beleidsadviseur
Sonneveld. Deborah Sweco Adviseur
Soulier, Leon Siemens Business Unit Manager
Spek, Hans Rijkswaterstaat Architect
Stantchev, Tzvetan Sweco Projectleider
Staveren van, Gerbrandt Cruxin Manager
Steijvers, Tom Vialis Commercieel verkeerskundige
Stevens, Henrik Sweco Projectadviseur
Stevens-van der Geer, Corianne Sweco Projectleider
Stoevelaar, Piet KPN Commercieel Consultant
Stukker, Rene Hal24k Directeur
Swaans, Piet Gemeente Veldhoven Beheerder
Sweers, Jan Hendrik Connecting mobility Manager
Taillieu, Philip Be-Mobile CEO
Talens, Hillie CROW Projectleider
Tienkamp-Beishuizen, Rachel Gemeente Amsterdam Manager
Tilburg van, Wim CROW Directeur
Twuyver van, Rik Rijkswaterstaat Operationeel verkeerskundige
Valk van der, Freek Swarco Nederland Directeur
Veen van der, Bert MAP Traffic Management
Veen van der, Feiko Royal HaskoningDHV (Technisch) projectmedewerker
Veenbrink, Bob NDW Manager
Venix, Alexander Trigion/ENAI Directeur
Verbiest, Arnout Trigion Projectleider
Verhagen, Louis BTMpartners Projectleider
Verheul, Luuk Connecting Mobility Projectleider
Vermeulen, Ariea Platform WOW Projectleider
Vermeulen, Arjan Provincie Zuid-Holland Manager
Verschoor, Erik Arcadis Projectleider
Verveen, Nick Rijkswaterstaat Projectleider
Visser, Johann Rijkswaterstaat Projectleider
Vliet van der, Herman Dynniq Manager
Vlist van der, Martie DAT Mobility Projectleider
Vreeze de, Marije Connekt Projectleider
Vries de, Chris Provincie Noord-Holland Directeur Beheer en Uitvoering
Vries de, Paul RWS-VWM
Waard de, Esther Projectbureau Dnamic Projectleider
Waard de, Hans Cruxin Consultant
Wacki, Hans Arcadis (Technisch) projectmedewerker
Waltmans, Jos Goudappel Coffeng Hoofd Communicatie
Wang, Mui-Ling International Road Federation - IRF Geneva Projectleider
Weij, Astrid Provincie Utrecht Manager
Westing, Marcel Rijkswaterstaat Adviseur
Wieme, Etienne Provincie Noord Brabant Projectleider
Wieriks, Violette Sweco Adviseur
Wijngaarden van, Marien Marien van Wijngaarden - management en 

advies in techniek
Projectleider

Wijs de, Lisanne XTNT Experts in Traffic and Transport Adviseur / projectmedewerker
Wilts, Harma Gemeente Amersfoort Adviseur
Wincoop van, A. Intergo Manager
Winden van, Johan Ditp Directeur
Withagen, Gijs KienIA Industriële Automatisering B.V. Projectleider
Wolfs, Bart Volvox Projectleider
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