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Samenvatting 

Opdracht 
 
De minister van BZK heeft in februari 2010 haar voornemen tot het optimaliseren van het 
strategisch beheer C2000 aan de Tweede Kamer gemeld. Om daar invulling aan te geven, 
hebben de verantwoordelijke BZK-directeuren Nationale Veiligheid en Kennisontwikkeling 
Openbaar Bestuur en Veiligheid opdracht gegeven om te komen tot  
- een concreet voorstel met eventueel meerdere modellen voor een toekomstvaste en 

stabiele governancestructuur C2000;  
- een advies met betrekking tot de inrichting van het beheer C2000, inclusief 

uitbestedingsvarianten. 
Het toekomstige governancemodel moet zodanig worden ontworpen dat het eenduidige, 
transparante en daadkrachtige sturing van het systeem C2000 mogelijk maakt. 
 
Aan te pakken problemen 
 
Operationeel is in de afgelopen jaren met vallen en opstaan een werkende situatie voor 
C2000 ontstaan. De aan te pakken problemen wijzen in het algemeen op de noodzaak om als 
volgende stap het strategische en tactische beheer van C2000 te verbeteren.  
 
De volgende aan te pakken problemen zijn geïdentificeerd.  
Het strategisch beheer is onvoldoende ingevuld. Er is geen inhoudelijk kader voor  
toekomstige beheerprestaties en geen meerjarenplanning voor de gewenste ontwikkeling van 
C2000. Deze bevindingen passen bij de toezegging van de minister het strategisch beheer te 
gaan optimaliseren. 
Het is voor het veld niet meer noodzakelijk het operationele functioneren van C2000 hoog op 
de eigen bestuurlijke agenda te zetten. Er is een beperkt aantal resterende operationele 
issues die nog specifieke aandacht vragen. Dat betreft: afronden van regio overschrijdende 
afspraken bij multi inzet, de problematiek van DMO en binnenhuisdekking, en training en 
opleiding. 
De vraagsturing vanuit het veld is de afgelopen jaren sterk versnipperd en onvoldoende 
ingevuld geweest. Voor toekomstige nieuwe functionaliteit van C2000, bijvoorbeeld voor op 
breedband datacommunicatie gebaseerde faciliteiten, is dat een groot probleem.  
Door de combinatie van onvoldoende ingevuld strategisch beheer en een versnipperd veld, is 
er op dit moment niet één plaats waar de samenhangende afweging tussen geld en inhoud 
voor C2000 bij elkaar komt.  
De tactische en operationele regie op C2000 wordt uitgevoerd door UMS binnen vtsPN. De 
werkzaamheden kennen in de praktijk een sterke focus op de operationele regie; de tactische 
regie krijgt nauwelijks aandacht en is onvoldoende ingevuld. 
In de operationele regie van C2000 bij UMS zit een substantiële overlap met activiteiten bij 
Tetraned. Tetraned is een dochter van KPN die het operationele beheer uitvoert. Deze 
overlap betreft de volgende activiteiten: netwerk monitoring, afhandeling van incidenten en 
doorvoeren van wijzigingen. Uit oogpunt van een potentieel kostenvoordeel is het goed om te 
bezien of deze overlap nog nodig is en het operationeel beheer in zijn geheel kan worden 
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uitbesteed.  
Voor een daadkrachtige sturing is als eerste tussen het strategische en tactische niveau een 
heldere managementcyclus nodig. Deze managementcyclus hebben wij niet aangetroffen. 
 
Internationale en nationale voorbeelden 
 
In Finland, België en het Verenigd Koninkrijk is het strategisch beheer van hun “C2000” op 
zeer verschillende manieren georganiseerd. Finland en België hebben het beheer volledig 
publiek georganiseerd in een Staats NV. Het Verenigd Koninkrijk heeft het beheer volledig in 
commerciële handen gelegd. 
In Nederland zijn de voorbeelden van ProRail, Tennet en Rijkswaterstaat als beheerder van 
vitale infrastructuren onderzocht. Ook hier worden verschillende maar wel publieke modellen 
gehanteerd. Het beheer is bij ProRail en Tennet op afstand van het ministerie geplaatst in een 
Staats NV. Het beheer bij RWS is als departementale dienst ingericht. Het operationeel en 
technisch beheer van de netwerkvoorziening is in alle gevallen uitbesteed aan marktpartijen. 
Op grond van deze nationale en internationale informatie is bij de mogelijke alternatieven voor 
het beheer zowel een volledig publieke als een volledig private oplossing meegenomen. 
 
Optimaliseren governance 
 
Onafhankelijk van het uiteindelijk te kiezen alternatief voor het beheer, is het noodzakelijk de 
sturing op strategisch en tactisch niveau te verbeteren.  Het betreft met name de volgende 
maatregelen: 
• Het versterken van de gemeenschappelijke sturing door het instellen van een bestuurlijke 

regiegroep. C2000 is een landelijke gestandaardiseerde dienst die door politie, 
brandweer, defensie,  ambulance en bijzondere gebruikers (bijv. douane) in hun 
bedrijfsprocessen wordt ingezet. Daarom is de betrokkenheid van al deze partijen bij de 
toekomst van C2000 cruciaal. Deze regiegroep bespreekt niet alleen de beleidslijnen voor 
C2000, maar in bredere zin de ICT-voorzieningen voor het OOV-veld. Deze regiegroep 
staat ideaal gesproken onder voorzitterschap van de minister van VenJ en bestaat verder 
uit de minister van VWS, minister van Defensie, voorzitter KBB, voorzitter VB en voorzitter 
AZN; 

• Het versterken van de kaderstellende rol bij het ministerie van VenJ als 
eindverantwoordelijk opdrachtgever: door het opstellen en handhaven van de 
overkoepelende kaders en deze competentie niet met meer maar wel zwaarder te 
bemensen; 

• Om (a) de gemeenschappelijke vraagsturing te versterken (b) een goede 
managementcyclus voor C2000 in te richten en (c)  een goede afweging tussen 
beschikbare middelen en behoeften van politie, brandweer, defensie en ambulance te 
kunnen maken (inhoud en geld bij elkaar brengen), is sturing door de gezamenlijke CIO’s 
cruciaal en het centrale schakelpunt. Dit noemen wij “managementstructuur CIO’s”. Deze 
wordt ideaal gesproken voorgezeten door directeursniveau van VenJ. Verder bestaat de 
managementstructuur uit de CIO politie, de portefeuillehouder informatievoorziening  
brandweer, de CIO defensie en de portefeuillehouder informatievoorziening AZN. Tevens 
zijn de veiligheidsregio’s op management niveau vertegenwoordigd als verbindende 
schakel naar deze regio’s. De managementstructuur CIO’s krijgt het mandaat om als als 
defacto opdrachtgever van de tactisch beheerder en een eventueel te starten 
vernieuwingsproject voor C2000 op te treden. De CIO’s dienen op basis van het mandaat 
in hun eigen bestuurlijke gremia de formele besluitvorming te organiseren. 
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• Het upgraden van het tactisch beheer  is een activiteit die in alle gevallen moet gebeuren. 
De opdracht daartoe wordt verstrekt door de managementstructuur CIO’s. Om optimaal 
de focus te leggen op deze versterking wordt het operationele beheer op afstand 
geplaatst. Hiervoor wordt een business case opgesteld om te beoordelen of en in welke 
vorm het operationeel beheer het beste kan worden uitbesteed. 

 
 
Alternatieven voor inrichten tactisch beheer 
 
Wij hebben een aantal varianten voor het inrichten van tactisch beheer uitgewerkt. De 
ontwikkelde alternatieven onderscheiden zich van elkaar door het op een andere wijze 
beleggen van de taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende beheer domeinen van 
bij C2000 betrokken organisaties. Er zijn alternatieven waarbij niet wordt uitbesteed aan de 
markt en alternatieven waar dat wel het geval is. Voor de omschrijving van de taken en 
verantwoordelijkheden sluiten wij aan bij het door het Ministerie van BZK ontwikkelde 
begrippenkader voor besturing van generieke ICT infrastructuur bij de Rijksdienst (zogenaamd 
Besturingsmodel Regie en Sourcing Rijksdienst ). 
Teneinde de tactische processen te versterken en op een toekomstvaste wijze meer 
slagkracht te organiseren, zien wij in essentie de volgende twee richtingen (met daarbinnen 
subvarianten): 
1) Organiseren binnen overheid:  

a) verbeteren en versterken van bestaande rolverdelingen. Aangeduid als: “tactische multi-
regie organisatie binnen vtsPN”). In deze variant houden betrokkenen in essentie hun 
verantwoordelijkheid, maar wel beter georganiseerd en met een helderder rolverdeling. 
Feitelijk omvat dit de implementatie van bovengenoemde maatregelen ter optimalisatie van 
de governance; 
b) verdergaande varianten. Aangeduid als: “SSC” (Shared Service Centre) en c) “Staats 
NV”). Bij een SSC wordt de tactische regie niet alleen versterkt, maar losgekoppeld van de 
politie organisatie en ondergebracht in een SSC dat zijn diensten aanbiedt aan de 
ketenpartners in de OOV sector. Bij een Staats NV wordt tactische regie versterkt en 
bovendien ondergebracht in een Staats NV. 

2) Uitbesteden buiten overheid: het beheer (en mogelijk financiering) voor een groter deel bij 
de markt leggen: 

a) “Service-integrator”. Bij deze variant wordt naast het operationele beheer ook de 
tactische regie uitbesteed aan leveranciers; 
b) "Consortium". Bij deze variant wordt de tactische regie in een joint venture van Staat en 
bedrijfsleven ondergebracht, waarbij de Staat een minderheidsbelang van 49,9% heeft. 
Deze variant combineert de voordelen van de innovatiekracht van marktpartijen en een 
zakelijke bedrijfsvoering met intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven; 
c) “Publiek Private Samenwerking”.  Deze samenwerking kan op diverse manieren worden 
vormgegeven. De looptijd van een contract is vaak lang (15 – 30 jaar), waardoor de 
stabiliteit in de dienstverlening is geborgd, maar tussentijdse wijzigingen in de 
dienstverlening niet eenvoudig zijn door te voeren.  
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Advies  
 
Ons advies luidt als volgt: 
 
Zorg voor een integrale optimalisering van de governance, dus versterkingen op meerdere 
niveau's in hun onderlinge samenhang. 
 
- Benoem een kwartiermaker die op korte termijn de genoemde maatregelen ter 

optimalisatie van de governance oppakt: 
o het instellen van een bestuurlijke regiegroep; 
o het versterken van de kaderstellende rol bij het ministerie van VenJ; 
o instellen van een managementstructuur CIO’s als centraal schakelpunt; 
o het upgraden van het tactich beheer en op afstand plaatsen van het operationeel 

beheer; 
 

Bepaal voor de langere termijn het gewenste eindbeeld voor het tactisch beheer van C2000. 
 

Voor dit eindbeeld bestaan twee mogelijkheden,  namelijk een SSC OOV (binnen 
overheid) of een consortium (buiten overheid) . Onze voorkeur gaat uit naar een 
Consortium.  Beiden bieden een goede oplossing maar hebben een hele andere 
karakteristiek. In aanvulling op de maatregelen ter optimalisatie van de governance, geeft 
het SSC OOV een extra prikkel omdat samen met andere organisaties in het (publieke) 
OOV-domein sturing wordt gegeven aan tactische processen. Het consortium geeft een 
extra prikkel omdat samen met een commerciële partij een verdergaande 
professionalisering van de beheerprocessen en een impuls aan de innovatie op het gebied 
van mobiele data kan worden geven. De managementstructuur CIO’s wordt het 
toezichthoudende orgaan op het consortium. 
Uiteindelijk komen wij tot een lichte voorkeur voor het consortium omdat de prikkel van een 
marktpartij naar verwachting sterker zal zijn vanwege de zakelijker vereiste afspraken en 
om het innovatief vermogen van de markt te kunnen benutten. En daarmee heeft deze 
variant meer slaagkans dan een SSC OOV. 
 
Wij stellen de volgende bijbehorende vervolgacties voor: 
• Laat, in opdracht van Managementstructuur CIO’s, door de tactisch beheerder een 

aanbestedingskalender maken langs twee lijnen: 
-  wat moet wanneer gebeuren vanwege aflopende contracten (tijdgrenzen, besluiten); 
-  indien besloten wordt voor een Consortium: hoe (percelen) tactisch beheer, 
operationeel beheer en onderhoud van C2000 straks in een consortium onder te 
brengen en dat te verbinden met functionele doorontwikkeling en technologische 
innovatie, met name op het gebied van mobiele data. 

• Zorg, afhankelijk van de uiteindelijke keuze voor een alternatief van tactisch beheer, 
dat aanbestedingen tijdig worden voorbereid. Zet desnoods (vanwege nog lopend 
onderzoek en ontwikkeling) de huidige situatie met de markt nog voor enige jaren 
voort. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De governance van C2000, hèt landelijke netwerk voor veilige (groeps)communicatie in de 
Nederlandse OOV-sector met politie, brandweer en ambulancezorg, staat voor een 
belangrijke fase. De aanleiding daarvoor is tweeërlei:  
a) enige recente onderzoeken en rapporten over gebruik en functioneren van C2000, o.a. 

met adviezen voor veranderingen in de governance op C2000, 
b) de noodzaak van nieuwe aanbestedingen voor onderdelen en dienstverlening C2000. 
Beide indicaties wijzen op noodzakelijke veranderingen in zowel de governance als in de rol 
van de markt, dwz. de verdeling van taken en rollen tussen betrokken overheden en bij C2000 
betrokken (te betrekken) marktpartijen. Veranderingen die niet alleen problemen moeten 
oplossen, maar ook nieuwe kansen kunnen bieden voor het vergroten van de slagkracht van 
het strategisch beheer van C2000. 
 
Recente onderzoeken 
De Expertgroep C2000, een Gateway Review op het Renatusproject (upgrading C2000) van 
begin 2010 en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (in haar in juli 2010 uitgebrachte 
onderzoeksrapport naar ‘de hulpverlening na vliegtuigongeval Turkish Airlines, 
Haarlemmermeer’ (de ‘Poldercrash’) geven in hun conclusies aan dat een sterkere centrale 
sturing, met doorzettingsmacht en handhavingkracht, noodzakelijk is voor de besturing van 
C2000. Expliciet c.q. impliciet wordt het Ministerie van VenJ (Veiligheid en Justitie) 
opgeroepen om met de sector een meerjarige strategische visie te ontwikkelen over de 
toekomst van het netwerk en de toekomstige rol van de verschillende actoren 
(beleidsdepartement, gebruikers, beheerders, marktpartijen enz.) ten opzichte van C2000. 
Met minstens de opmaat voor een heroriëntatie en optimalisering van het strategisch beheer 
C2000. De minister van BZK heeft in februari 2010 haar voornemen daartoe aan de Tweede 
Kamer gemeld. 
 
Betrokkenheid overheden en relaties met marktpartij en 
Het beheer van C2000 valt in verschillende componenten uiteen, waarbij meerdere instanties 
en bestuurslagen zijn betrokken. De minister van VenJ is als eigenaar van C2000 primair 
verantwoordelijk voor het strategische beheer, met in het verlengde daarvan de zorg voor 
adequate doorontwikkeling en eventuele vernieuwing. Hoofdpunten in de organisatie van deze 
governance, die op zich moet passen in de bestuurlijke verhoudingen in de OOV-sector, zijn: 
- financiering,kaderstelling, toezicht en controle op doelmatigheid, doelgerichtheid en 

rechtmatigheid van het beheer van het netwerk (As-Is situatie), 
- zorg voor functioneel, operationeel en technologisch bij-de-tijd-blijven van de 

communicatievoorzieningen van de OOV-sector. 
 
Het tactische en operationele beheer van C2000 wordt aan de hand van een in 2006 tussen 
opdrachtgever (BZK) en opdrachtnemer (Unit Meldkamersystemen / VtsPN) opgestelde 
Beheerovereenkomst vanaf 1 augustus 2006 uitgevoerd door de UMS/VtsPN. 
Tussen BZK en Tetraned vof (eigendom van KPN/Getronics ) als leverancier is in 2005 een 
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onderhoudsovereenkomst (inclusief een Service Level Agreement) C2000 
Communicatiesysteem (de Tetratechnologie) afgesloten. Hierop 
gebaseerde contracten lopen in 2014 af. 
 
BZK heeft ook een contractuele relatie met IVENT (Defensie) als leverancier van het de 
C2000-‘backbone  NAFIN. Het contract met IVENT loopt door tot 1 januari 2018. Daarnaast 
zijn met een aantal kleinere leveranciers beheercontracten afgesloten. 
Naast het beheer van C2000 op landelijk niveau is er ook nog lokaal beheer, belegd en 
uitgevoerd door de regio’s en Defensie onder meer gericht op het beheren en 
configureren van randapparatuur en de Meldkamersystemen. 
In studies en rapporten, o.m. van HEC, VKA en Tetraned/KPN, wordt uitbesteden als 
mogelijke oplossing voor toekomstig strategisch beheer van vitale infrastructuren genoemd. 
Voorwaarde is dat opdrachtgeverschap bij de overheid goed wordt ingericht en het toezicht op 
de uitbesteding wordt geborgd. Het (op tactisch niveau) aansturen van de opdrachtnemer kan 
plaatsvinden vanuit een goed toegeruste regieorganisatie van de overheid. 

1.2 Opdrachtformulering 

Dit alles in aanmerking genomen, hebben de verantwoordelijke BZK-directeuren Nationale 
Veiligheid en Kennisontwikkeling Openbaar Bestuur en Veiligheid aangegeven dat er een 
helder governancemodel moet worden ontworpen dat het mogelijk maakt – rekening houdend 
met de te onderscheiden verantwoordelijkheden – eenduidig, transparant en daadkrachtig 
sturing te geven op het systeem C2000 in zijn totaliteit en op overeenkomstige wijze toezicht 
uit te oefenen op het functioneren van het systeem C2000. 
Zij geven daarom opdracht om 
- een concreet voorstel op te leveren met eventueel meerdere modellen voor een 

toekomstvaste en stabiele governancestructuur C2000; 
- een advies uit te brengen met betrekking tot de inrichting van het beheer C2000, inclusief 

uitbestedingsvarianten. 
 
Onder governance verstaan wij: 

o de verdeling van sturende, uitvoerende en toezichthoudende verantwoordelijkheden, 

o met bijbehorende coördinatiemechanismen (o.a. overlegstructuren en rapportagelijnen). 
 
Mede gelet op een aantal bestuurlijke overwegingen dient als uiteindelijke resultaat van het 
onderzoek een governance- en beheermodel/-arrangement C2000 te worden opgeleverd. 
Waarbij dient te worden aangegeven wat onder het (strategisch) beheer van een mobiel 
netwerk als C2000 wordt verstaan en wat dat beheer dient in te houden. Inclusief een voorstel 
over de wijze waarop dit kan worden georganiseerd, belegd en van doorzettingsmacht en 
handhavingkracht kan worden voorzien. 

1.3 Referentiekader 

Het referentiekader voor ons onderzoek en onze advisering kent meerdere dimensies 
(invalshoeken voor onderzoek en advies): 
1) huidige functionaliteit en (Tetra-)technologie van C2000, en voor de toekomst te realiseren 

functionele ontwikkelingen en innovatie in C2000 (of breder in ICT-verband); 
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2) ondervonden c.q. onderkende problemen met het gebruik van C2000, als dé 
communicatievoorziening voor het primaire werk in de OOV-sector; 

3) veelheid en diversiteit van bij C2000 betrokken (overheids-)organisaties, en de daaraan 
inherente lange lijnen van overleg en besluitvorming voor beheer en onderhoud, en voor 
draagvlak tbv. ontwikkeling; 

4) eigenaarschap, opdrachtgeverschap en regie op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau (de ‘verticale’ besturingsketen); 

5) behoeftestelling uit de primaire gebruikersorganisaties en het aanbod vanuit leveranciers 
c.q. markt (de 'horizontale'vraag en aanbod sturing). 

 
Voor de omschrijvingen van de verschillende niveaus van sturing is aangesloten bij het 
Besturingsmodel Regie en Sourcing Rijksdienst. 
 
Het besturingsmodel Regie en Sourcing Rijksdienst onderkent de volgende algemene 
principes voor governance en sourcing van ICT: 

1. Er is centrale kaderstelling nodig, waaronder een besturingsmodel  
2. Er is management nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

– Strategisch (richting geven van de dienstverlening voor komende 3-5 jaar op 
basis van visie, strategie en beleid binnen de rijksdienst t.a.v. voorziene 
ontwikkelingen) 

– Tactisch (inrichting van de dienstverlening voor komende 2 jaar op basis van 
binnenkort voorziene functionaliteiten, diensten en producten) 

– Operationeel (verrichting van de dienstverlening nu/heden op basis van 
actuele omstandigheden)  

3. Er is vraagsturing vanuit de gebruikersorganisatie nodig om de behoeften aan ICT 
voorzieningen aan te geven 

4. Er is regie nodig om vraag en aanbod optimaal te combineren  
5. Er is aanbodsturing van ICT-dienstverleners (door shared service organisaties rijk en 

particuliere leveranciers) nodig om tot een eenduidig aanbod van ICT-diensten en –
producten te komen. 

Zie bijlage D voor een overzicht van de diverse taken op strategisch, tactisch en operationeel 
beheer. 
 
Op de achtergrond spelen daarbij, in het tijdsverloop van de komende vijf (of meer) jaren, de 
volgende bestuurlijke en praktische ‘issues’: 
- de bestuurlijke veranderingen bij de Nederlandse politie, als hoofdrolspeler in de OOV-

sector en voor het C2000 dossier; en daarbij de positie en capaciteiten/competenties  van 
de centrale ICT-organisatie van de politie (VtsPN); 

- het wettelijk en bestuurlijk kader voor de Veiligheidsregio’s, en de daardoor bepaalde 
bestuurlijke verhoudingen van de Veiligheidsregio’s met de drie OOV-kolommen, alsmede 
de geleidelijke ontwikkeling van de Veiligheidsregio’s in de praktijk en de vorming van de 
Ondersteuningsfaciliteit Fysieke Veiligheid; 

- bestuurlijke, organisatorische en technologische ontwikkelingen in het Meldkamerdomein; 
- de noodzaak om tijdig aan te besteden voor (vervolg)contracten betreffende beheer en 

onderhoud, en voor eventuele functionele en technologische doorontwikkeling en 
innovaties. 
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1.4 Werkwijze 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in dit project (grafisch weergegeven): 
 

 
 
Informatie voor de Inventarisatie en evaluatie huidige situatie, over Trends in vraag en aanbod 
op telecom markt en over Trends in rolopvatting overheid, is verzameld door documentstudie 
en interviews. In de bijlage A en B treft u een overzicht aan van geïnterviewde personen en 
gebruikte documenten. 
 
Er is diverse malen met de ambtelijke klankbordgroep overlegd over de voortgang van het 
onderzoek en de inhoudelijke koers voor de advisering, en in het bijzonder over de 
toetsingscriteria voor de mogelijke oplossingsrichtingen. 
 
De begeleidingscommissie is twee keer bij elkaar geweest. De eerste keer over de 
toetsingscriteria voor het toekomstige model, de belangrijkste problemen voor het strategisch 
beheer van C2000 en mogelijke oplossingsrichtingen. De tweede en laatste keer is het 
concept eindrapport besproken. 
 
In bijlage C  treft u de samenstelling van de ambtelijke klankbordgroep en de 
begeleidingscommissie aan. 
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1.5 Indeling rapport 

Het rapport bespreekt in hoofdstuk 2 de geïdentificeerde problemen met het strategische 
beheer van C2000. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 nationale en internationale trends 
betreffende de governance en het beheer van een vitale infrastructuur als C2000 .  
Op basis van de gesignaleerde problemen en de gesignaleerde trends worden in hoofdstuk 4 
voorstellen gedaan voor de optimalisatie van de governance en worden in hoofdstuk 5 
alternatieven voor tactisch beheer ontwikkeld. 
In hoofdtuk 6 volgen de adviezen voor de optimalisatie van de governance en het inrichten 
van het tactisch beheer.  
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2  Aan te pakken problemen 

In dit hoofdstuk  zijn de belangrijkste problemen voor het strategisch beheer van C2000 
beschreven. Deze zijn geïdentificeerd tijdens interviews en door documentenstudie, en 
vervolgens getoetst in zowel de klankbordgroep als de begeleidingscommissie. 
 
Strategisch beheer onvoldoende ingevuld 
Het strategisch beheer is onvoldoende ingevuld. Er worden wel prestatie indicatoren gebruikt 
door het operationeel beheer, maar er is  geen inhoudelijk kader voor de nodige 
beheerprestaties in de komende jaren. Er is geen meerjarenplanning voor de gewenste 
ontwikkeling van C2000 in functioneel en technologisch perspectief voor de langere termijn. Er 
is alleen een meerjaren financieel overzicht van de exploitatie en een separaat uitgewerkt plan 
voor het aspect informatiebeveiliging. Deze bevindingen passen bij de toezegging van de 
minister dat het strategisch beheer van C2000 zal worden geoptimaliseerd. 
 

Beperkte resterende operationele issues rond C2000 vergen nog specifieke aandacht 
In de afgelopen jaren is met vallen en opstaan een werkende situatie voor C2000 ontstaan. In 
technische zin functioneert C2000 redelijk tot goed. Het is voor het veld niet meer noodzakelijk 
het operationele functioneren van C2000 hoog op de eigen bestuurlijke agenda te zetten (“De 
C2000-wedstrijd voor spraak is gespeeld”). Velen in het veld beschouwen de introductie van 
C2000 ook als een duidelijke vooruitgang. 
Niettemin kloppen verwachtingen (en eisen) van gebruikers op diverse punten niet met de 
werkelijkheid van gebruik (en capaciteiten van systeem en gebruikers) in meer bijzondere 
omstandigheden en op moeilijker plaatsen. Met soms negatieve operationele gevolgen, 
negatieve publiciteit en imagoschade. 
Er zijn dan ook nog wel een paar specifieke issues op te lossen, namelijk:  
• knelpunt bij regio overschrijdende multi inzet: betere afspraken over organisatie van 

communicatie ontbreken (nog geen nieuwe landelijke fleetmap vastgesteld),  
• en een knelpunt bij brandweer: onzekerheid over juiste werking (m.n. werking DMO-

functionaliteit) waarvoor nu met leveranciers naar verbeteringen wordt gezocht,  
• meer en beter trainen en oefenen voor bovenregionaal gebruik en bijzondere 

omstandigheden. 
Deze resterende issues moeten uiteraard wel zo spoedig mogelijk worden opgelost. 
 
Vraagsturing vanuit het veld is sterk versnipperd en onvoldoende ingevuld 
C2000 is bedoeld voor inzet in de processen van politie, brandweer, defensie, ambulancezorg 
en rampen- en crisisbeheersing (‘de kolommen’). De eisen die aan communicatie en 
informatievoorziening, en dus aan C2000, worden gesteld moeten zijn gebaseerd op de 
processen vanuit deze organisaties. De afgelopen jaren is er geen goed werkend 
mechanisme voor vraagsturing geweest om de verschillende eisen aan C2000 vanuit de 
diverse kolommen bij elkaar te brengen en tot besluitvorming te komen over 
gemeenschappelijke eisen. Gebruikerswensen ontstonden aan de hand van specifieke 
gebeurtenissen en zijn veelal op ad hoc basis gerealiseerd. De meeste veranderingen werden 
gedreven door technologische of beheersmatige wensen. Voor het huidige gebruik van C2000 
voor spraakdoeleinden is dit, nu er inmiddels een redelijk werkende situatie is, geen groot 
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probleem meer. Voor toekomstige nieuwe functionaliteit van C2000, bijvoorbeeld voor op 
breedband datacommunicatie gebaseerde faciliteiten, is dat wel een groot probleem. Binnen 
de verschillende kolommen zijn namelijk initiatieven ontstaan om separate breedbandige 
datacommunicatie systemen op te gaan zetten. Over deze ontwikkelingen vindt nog geen  
onderlinge afstemming plaats en over de mogelijke impact voor C2000 bestaat daarom geen 
duidelijkheid. 
 
Afweging tussen beleid en geld te ver uit elkaar 
Op dit moment is er sprake van lump sum financiering op basis van een centrale 
verdeelsleutel. Bij een centrale voorziening als C2000 is lump sum financiering 
gebruikelijk. Het inherente probleem hierbij is de scheiding tussen beslissen, betalen en 
gebruiken. Afnemers worden niet geconfronteerd met de financiële gevolgen van hun 
wensen; alleen voor aanschaf van randapparatuur. Efficiency en effectiviteit van lump 
sum financiering kan alleen gerealiseerd worden als het lump sum budget afgezet wordt 
tegen beleidskeuzen en –prioriteiten en de realisatie daarvan door middel van een 
systematisch management control proces wordt getoetst aan de beleidskeuzen. Bij 
C2000 vindt dit niet plaats. Simpel gezegd: er is niet één plaats waar de samenhangende 
afweging tussen geld en inhoud bij elkaar komt.  
 
Tactisch niveau onvoldoende ingevuld 
De tactische en operationele regie op C2000 wordt uitgevoerd door UMS binnen vtsPN. De 
werkzaamheden kennen in de praktijk een sterke focus op de operationele regie; de tactische 
regie krijgt nauwelijks aandacht. Er is geen gestructureerd tactisch overleg met het veld; men 
legt wel het oor te luisteren bij het veld maar dat gaat ad-hoc. Hierdoor kunnen niet op een 
gestructureerde wijze ervaringen en wensen vanuit het veld worden ingebracht in functioneel 
beheer en ontwikkeling van C2000. Besluitvorming mist, vanwege het onvoldoende ingevulde 
strategische niveau.  
De rolopvatting van betrokkenen wekt bovendien verwarring in de hand: 
• het ministerie stelt als strategisch beheerder soms dezelfde vraag aan zowel UMS 

(tactisch beheer) als Tetraned (operationeel beheerder). Dit holt de positie van UMS als 
de tactisch beheerder uit; 

• Tetraned beschouwt UMS als de toegevoegde adviseur voor het ministerie en niet als een 
aparte tactische laag die Tetraned aanstuurt. Tetraned stemt wel met UMS de 
operationele beheer taken af. Daarin zit tevens een overlap (zie volgende punt). Tetraned 
geeft aan dat zij primair wordt aangestuurd door de opdrachtgever (ministerie) en slaat 
het tactische niveau daarmee over.  

 
Overlap in operationeel beheer 
In de operationele regie van C2000 bij UMS zit een substantiële overlap met activiteiten bij 
Tetraned. Tetraned is een dochter van KPN die het operationele beheer uitvoert. Deze 
overlap betreft de volgende activiteiten: netwerk monitoring, afhandeling van incidenten en 
doorvoeren van wijzigingen. Deze overlap is ontstaan omdat bij de inrichting van UMS het 
uitgangspunt dat “de overheid het beheer altijd moet kunnen overnemen” is gehanteerd. Dit 
uitgangspunt leidt tot flinke extra kosten. Naar de aard van de taak kan deze goed aan de 
markt worden overgelaten, mits de overheid voldoende kwaliteitscontroles in de uitvoering 
inbouwt. Daarom is het een goede zaak om door middel van een business-case over 
organisatie daarvan en expertise daarvoor opnieuw te bezien of dit uitgangspunt nog geldt en 
of daarmee de overlap in activiteiten nog steeds nodig is. Er ligt hier een potentieel 
kostenvoordeel. 
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Er is geen gestructureerd operationeel overleg met gebruikers.  Ervaringen en wensen vanuit 
het veld worden dus niet gestructureerd ingebracht in de ontwikkeling van C2000. In geval van 
operationele issues weten UMS, Tetraned en de lokale beheerders elkaar overigens goed te 
vinden. 
 
Geen managementcyclus 
Voor een daadkrachtige sturing is als eerste tussen het strategische en tactische niveau een 
heldere managementcyclus nodig. In deze cyclus wordt gezorgd voor periodieke pro-actieve 
aansturing van het tactische niveau en verantwoording naar het strategische niveau. Deze 
managementcyclus hebben wij niet aangetroffen 
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3 Trends  

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze Finland, België en het Verenigd Koninkrijk het 
strategisch beheer van hun “C2000” hebben georganiseerd. Tevens zijn een paar 
voorbeelden van de governance van vitale infrastructuren in Nederland beschreven. Tenslotte 
is beschreven welke trends wij zien in de rolopvatting van de overheid over welke taken zelf 
uit te voeren of uit te besteden. 
Doel is om te bezien welke lessen en mogelijkheden hieruit voortkomen voor het verbeteren 
van het strategisch beheer van C2000 i.c.m. uitbestedingsvarianten. 
 

3.1 Internationaal: een beeld uit drie landen 

Het betreft hier drie landen die C2000 daadwerkelijk op landelijke schaal hebben 
geïmplementeerd, namelijk Finland, België en het Verenigd Koninkrijk. De governance en 
uitbesteding in deze landen kan als volgt worden getypeerd (in bijlage D treft u een uitgebreide 
beschrijving per land aan): 
• Finland: strategische sturing is vergelijkbaar met Nederland (complexe besluitvorming). De 

landelijke multidisciplinaire coördinatiegroep heeft een beperkte adviesrol. Er is een staats 
NV voor het beheer van het netwerk. De gebruikers dragen via abonnementen plm. 60% 
bij aan het budget. De overige 40% wordt bijgedragen door het Ministry of the Interior. Er 
bestaat een nauwe bestuurlijke relatie tussen de beheerder en het Ministerie. 

• België: strategische sturing is in een sterk multi-user committee ondergebracht, met 
juridische basis. Het ministerie beperkt zich tot kaders en hoofdlijnen. Er is eveneens een 
staats NV voor het beheer. De Staats NV stelt een vijfjarig bedrijfsplan op en zorgt jaarlijks 
voor een update. Gebruikers dragen via abonnementen deels bij aan de kosten. Het 
overige deel wordt bijgedragen door de federale regering. Om de kosten voor gebruikers 
te reduceren kunnen ook private organisaties met een maatschappelijk bepaalde 
rampenbestrijdingstaak medegebruik maken van het  netwerk. 

• VK:  de kolommen nemen diensten af van de private onderneming Airwave. Iedere 
deelnemende organisatie draagt een vast bedrag bij op basis van een overeengekomen 
hoeveelheid verkeersvolume. Bij overschrijding van de grenswaarde worden variabele 
bijdragen in rekening gebracht voor het extra verkeer. De mogelijkheid van medegebruik 
door derden wordt onderzocht. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de impact op de 
beschikbaarheid van het netwerk voor de hoofdgebruikers. Het ministerie sluit het mantel 
contract af. Er bestaat alleen voor de Politiekolom een coördinatieoverleg. Een nationale 
agency (NPIA) verzorgt de centrale coördinatie. Het netwerk is in eigendom bij de private 
onderneming. Airwave heeft het volledige eigendom van het netwerk. Het zelf niet 
eigenaar zijn van het netwerk wordt in het VKals minder gewenst gezien.  

 
Belangrijkste conclusies: 
• Op grond van deze internationale informatie wordt bij de mogelijke alternatieven zowel een 

volledig publieke als een volledig private oplossing meegenomen. 
• In de drie landen worden heel verschillende governancemodellen en 

uitbestedingsvarianten gehanteerd. Zowel volledig publiek voor de tactische en 
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operationele regie (waarbij de netwerkdiensten wordt ingekocht), en volledig privaat 
waarbij tactische en operationele regie bij een commerciële partij is belegd. Beide 
varianten kunnen kennelijk tot een werkende situatie leiden, maar hebben wel heel 
verschillende governance modellen. In België ligt het primaat van de sturing bij het veld 
(de Multi-user committee). In Finland ligt het primaat bij het Ministerie. In de VK-situatie 
heeft de marktpartij Airwave een centrale positie in het vraag-aanbod model tussen de 
verschillende afnemers en Airwave. 

• In Finland en België leveren de gebruikers in  de vorm van abonnementskosten voor een 
deel een bijdrage in de kosten van het beheer. De overige kosten worden door het 
Ministerie bijgedragen. In het VK worden de diensten tegen een commercieel tarief in 
rekening gebracht bij de gebruikers. 

• In België bestaat de mogelijkheid van medegebruik door derden. In het VK wordt deze 
mogelijkheid onderzocht.  

• In het VK is het doorvoeren van grote business innovaties door de strenge en langlopende 
contractverplichtingen een lastige zaak.   

 

3.2 Voorbeelden van governance van vitale infrastru cturen in 
Nederland 

We hebben in Nederland een aantal voorbeelden van strategisch beheer van vitale 
infrastructuren onderzocht, namelijk de communicatievoorzieningen  rondom het  spoor 
(ProRail), het wegen, vaarwegen en watersysteem (Rijkswaterstaat) en het transport van 
electriciteit (Tennet). 
 

• Spoor: ProRail is concessiehouder voor het beheer van het spoor. ProRail is een niet 
beursgenoteerde structuurvennootschap en 100% staatsdeelneming. De organisatie wordt 
door het Ministerie van Infrastructuur bestuurd met een Beheerplan cyclus. ProRail stuurt  
op kernprestaties,  een 24x7 beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor haar klanten. 
Doelen en financiën zijn opgenomen in het Beheerplan. De minister heeft het 
instrumentarium van het bestuursrecht ter beschikking om naleving af te dwingen. 
GSM-R is het communicatiesysteem dat gebruikt wordt voor de communicatie tussen de 
treindienstleiding en de machinisten. GSM-R is  ‘mission critical’  voor de treindienst. In de 
jaren 2010 t/m 2019 zullen aanzienlijke vervangingsinvesteringen aan het GSM-R systeem 
gedaan worden, omdat de technische levensduur van de verschillende componenten van 
het systeem verstreken zal zijn. Tevens wordt er in deze vervangingsplannen voor GSM-R 
meer redundantie en ‘disaster tolerance’ gerealiseerd. Prorail voert het strategisch en 
tactisch beheer over het GSM-R systeem. Het operationeel en technisch beheer is 
uitbesteed aan Mobirail. Mobirail is een samenwerkingsverband  tussen KPN en Nokia 
Siemens Networks Nederland. 
ProRail is eigenaar van het transmissienetwerk Telecom Infra (VTI) dat gebruik maakt van 
glasvezelkabels. Samen met TenneT is ProRail enige jaren gelden een samenwerking 
aangegaan om de overcapaciteit, die ontstaat in de geïnstalleerde glasvezelinfra van 
TenneT en ProRail, te vermarkten. Deze joint venture, Relined genaamd, voert deze 
activiteiten zelfstandig uit. 
In de relatie tussen beheerder en vervoerders geeft de beheerder ProRail een 
netverklaring uit waarin aangegeven wordt welke kwaliteit aan infrastructuur en diensten hij 
zal verlenen tegen welke prijs. Daarnaast sluit de beheerder toegangsovereenkomsten af 
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met vervoerders over de kwaliteit en capaciteit die in een specifiek jaar geleverd zullen 
worden en kan hij kaderovereenkomsten afsluiten met vervoerders over meerjarige 
capaciteit. 

 
• Wegen, vaarwegen en water: RWS voert het strategisch en tactisch beheer  

over het communicatienetwerk van RWS. RWS is een dienst van het  Ministerie van 
Infrastructuur 
Vrijwel alle afnemers bevinden zich binnen Rijkswaterstaat. Op de diverse niveaus zijn 
overleggen ingericht. . Er is gedwongen winkelnering door de afnemende diensten bij de 
Data en ICT dienst. 
Alle netwerkdienstverlening is uitbesteed aan KPN. Op strategische gronden is gekozen 
voor het in staats eigendom houden van de van switches en routers. Dit biedt RWS de 
mogelijkheid om bij heraanbesteding een werkend netwerk te kunnen inbrengen. 
De kwaliteit van de dienstverlening van KPN wordt op basis van functionele eisen 
bestuurd. 

 
• Transportnet electriciteitsvoorziening: TenneT is aangewezen als beheerder van het 

landelijk transportnet en heeft daardoor een belangrijke rol in het bewaken van de 
continuïteit en leveringszekerheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Daartoe 
bouwt en beheert TenneT infrastructuur van het landelijk transportnet vanaf 110 kV, 
alsmede de landsgrensoverschrijdende verbindingen. 
De structuur vennootschap TenneT TSO B.V. is een dochtermaatschappij van TenneT 
Holding B.V.. Het Ministerie van Financiën is enige aandeelhouder. Het Ministerie van 
E,L&I. is beleidsverantwoordelijk. Toezicht op de efficiency van de bedrijfsvoering wordt 
uitgevoerd door de Energiekamer (onderdeel van de NMa). Het is de taak van TenneT als 
“Transmission System Operator” om de continuïteit van de Nederlandse 
elektriciteitsvoorziening en de leveringszekerheid te bewaken. Dat doet TenneT onder 
meer door het verzorgen van transport- en systeemdiensten. 
Tennet stelt jaarlijks een Businessplan op, waarin de voorgenomen investeringen zijn 
opgenomen. Dit plan wordt getoetst door E,L&I. Het overgrote deel van de dienstverlening 
is gereguleerd. Dit betreft de wettelijke taken voor het beheer van het landelijk transportnet 
en het handhaven van de noodzakelijke energiebalans in het Nederlandse elektriciteitsnet. 
Daarnaast voert Tennet ook niet-gereguleerde taken uit, zoals de samenwerking met 
Prorail in Relined voor het vermarkten van de overcapaciteit in het glasvezel 
communicatienetwerk. 
Tennet is verantwoordelijke voor de strategische en tactische besturing van het 
transportnet. De technische en operationele taken zijn uitbesteed aan marktpartijen. Voor 
de realisatie van de hoogspanningkabels heeft Tennet te maken met een zeer beperkt 
aantal markpartijen 
Tennet sluit met de z.g. aangeslotenen (veelal grote concerns) een aansluit- en 
transportovereenkomst over levering en afname van electriciteit. De daarbij horende 
klantoriëntatie is voor Tennet een relatief nieuwe rol die nog in ontwikkeling is. 

 
Conclusie: 

• In alle gevallen heeft de overheid grip op het beheer van de vitale infrastructuren. Hetzij 
indirect door het eigendom van de staats NV's ProRail en Tennet, hetzij door directe 
besturing zoals bij de Rijkswaterstaat. Bij de staats NV's zijn de strategische en tactische 
beheertaken ondergebracht in een zelfstandige onderneming, die op afstand van het 
Ministerie is geplaatst. In het geval van RWS worden de strategische en tactische taken 
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uitgevoerd in een dienst die rechtstreeks onderdeel is van het Ministerie van I&M. 
• Het operationeel en technisch beheer van de netwerkvoorziening is in alle gevallen 

uitbesteed aan marktpartijen. 
• De staats NV's voeren in beperkte mate marktgericht activiteiten uit, zoals de 

samenwerking van ProRail en Tennet in Relined. 

3.3 Trends in de rolopvatting van de overheid 

In deze paragraaf wordt een aantal relevante ontwikkelingen bij de overheid kort beschreven 
en hun relevantie voor het strategisch beheer van C2000. 
 
Regeerakkoord 
In het hoofdstuk over veiligheid in het regeerakkoord wordt de vorming van een nationale 
politie aangekondigd. Tevens wordt het aantal politieregio’s teruggebracht tot tien. Inmiddels 
is ook duidelijk geworden dat er een centraal dienstencentrum voor de nationale politie zal 
komen. Uit dit alles spreekt een tendens tot standaardisatie van processen en ICT voor de 
politie als geheel. De CIO van de politie heeft een aantal belangrijke bevoegdheden om deze 
standaardisatie daadwerkelijk te realiseren, nl: 
- behoeftestellingen van ICT vanuit de politieregio’s worden door de CIO van de politie 

verzameld; 
- de CIO heeft vervolgens doorzettingsmacht op standaardisatie van processen en data 

voor de politie als geheel; 
- de CIO is de enige die namens de politiegebruikers afspraken maakt met de leverancier 

van ICT-diensten, nl. vtsPN. 
De minister blijft eindverantwoordelijk. 
 
Voor het toekomstige beheer van C2000 betekent dit een mogelijkheid om het nog te vormen 
centrale dienstencentrum van de nationale politie als SSC voor C2000 te benutten. Dit is als 
één van de alternatieven in het volgende hoofdstuk meegenomen.  Tevens betekent 
bovenstaande een actiever en sterker gemeenschappelijke vraagarticulatie vanuit de politie. 
Deze energie kan ”als motor” worden benut voor het pro-actief nadenken over de toekomstige 
ontwikkeling van C2000. Dit komt als aspect ook terug bij de alternatieven. 
 
Per 1 oktober is de wet op de Veiligheidsregio's in werking getreden. Het Veiligheidsberaad is 
daarmee ook in formele zin een belangrijke speler geworden in het multidisciplinaire domein. 
Het Veiligheidsberaad is ook opdrachtgever voor projecten zoals Netcentrisch Werken en 
NMS etc. Met de ontwikkeling van de ondersteuningsfaciliteit fysieke veiligheid ontstaat er ook 
een organisatie die een rol kan spelen in het (strategisch) beheer van multidisciplinaire 
informatiesystemen.  
 
 
Efficiëntere bedrijfsvoering 
De overheid heeft de komende jaren een forse financiële taakstelling te realiseren. Eén van 
de maatregelen daarvoor is het centraliseren en standaardiseren van ondersteunende 
processen. Een voorbeeld hiervan is het zo veel mogelijk consolideren van ICT 
dienstverlening in shared service centers. Tevens wordt voorzien dat de 
overheidsorganisaties zelf kleiner moeten worden. Hier is een mogelijkheid om taken waar 
mogelijk aan de markt over te laten en als overheid zelf de regierol te behouden. Dat dit 
mogelijk is, is ook gebleken uit het onderzoek Leren van de buren. 
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Het waar mogelijk taken aan de markt overlaten, is een aspect dat zal worden meegenomen 
bij de weging van alternatieven hierna. 
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4 Optimalisatie governance 

Onafhankelijk van het uiteindelijk te kiezen alternatief voor beheer, is het noodzakelijk de 
aansturing op strategisch en tactisch niveau te verbeteren. De daarvoor benodigde 
maatregelen zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1 Versterken gemeenschappelijke sturing 

Er staan de komende jaren veel grote ontwikkelingen in het OOV-veld op stapel. Om er een 
paar te noemen: vorming nationale politie, verdere invulling veiligheidsregio’s, bundeling van  
meldkamers, ontwikkelingen op het brede toepassingsterrein van ICT inclusief nadenken over 
breedband datadiensten. 
C2000 is een landelijke gestandaardiseerde dienst die door politie, brandweer, defensie,  
ambulance en bijzondere gebruikers (bijv. douane) in hun bedrijfsprocessen wordt ingezet. 
Daarom is de betrokkenheid van al deze partijen bij de toekomst van C2000 cruciaal. De 
afgelopen jaren was C2000 voor deze partijen teveel een zaak die versnipperd en op afstand 
werd bestuurd.  
Voor een optimaal functioneren van C2000, is het ons inziens nodig een aantal nauw met 
elkaar samenhangende maatregelen te treffen die gemeenschappelijk zorgen voor een betere 
sturing op C2000. Kern van de verbeterde besturing vormt de gezamenlijke 
managementstructuur CIO’s van de vier kolommen politie, brandweer, ambulance en 
defensie, dat als centraal schakelpunt voor alle besluitvorming gaat optreden (zie paragraaf 
4.3) inclusief goede afstemming met het VB en hun onderliggende structuren. In aanvulling 
daarop is het, gezien de vele ontwikkelingen en het gemeenschappelijk belang, 
gerechtvaardigd om twee keer per jaar een overkoepelende Bestuurlijke Regiegroep te 
organiseren.  
In de Bestuurlijke regiegroep wordt op basis van een specifieke voorbereide agenda de 
strategische lijnen voor de processen en ICT van het OOV-veld getrokken. Het is belangrijk 
over de toekomstige behoeften van C2000 niet geïsoleerd na te denken, maar vanuit alle ICT 
die het toekomstige werkproces van politie, brandweer, defensie en ambulancezorg zal gaan 
ondersteunen. Deze regiegroep dus is niet alleen voor C2000, maar juist voor de samenhang 
in vele ontwikkelingen en voor gezamenlijke heldere prioriteiten. 
Er bestaat een nauwe verbinding tussen de Bestuurlijke regiegroep en de management 
structuur CIO's. Zij zijn een afspiegeling van elkaar.  
De regiegroep staat ideaal gesproken onder voorzitterschap van de minister van VenJ en 
bestaat verder uit de minister van VWS, minister van Defensie, voorzitter KBB, voorzitter VB 
en voorzitter AZN. De minister van VenJ is eigenaar en eindverantwoordelijk opdrachtgever 
van C2000. De maatregelen die de governance optimaliseren ondersteunen ook de 
uitoefening van deze eindverantwoordelijkheid. 

4.2 VenJ eindverantwoordelijk opdrachtgever, verste rken 
kaderstellende rol 

VenJ is eindverantwoordelijk opdrachtgever C2000 en stelt de overkoepelende kaders. Dit zijn 
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zowel financiele als evt. relevante inhoudelijke kaders. Voorbeelden van relevante 
inhoudelijke kaders kunnen zijn: eisen aan de algehele governance (op basis van elementen 
uit dit rapport), nationale en internationale standaarden, wettelijke vereisten (o.a. beveiliging 
en aanbesteding), samenhang tussen C2000 en het bredere OOV beleid. Belangrijk is hier op 
te merken dat de kaders vooral faciliterend moeten werken voor het veld. De inhoudelijke visie 
op (toekomstig) gebruik van C2000 moet primair uit het veld komen. Het departement neemt 
vervolgens de formele besluiten als eindverantwoordelijk opdrachtgever. 
 
Om beter invulling te geven aan haar pro-actieve kaderstellende rol moet het strategisch 
beheer bij VenJ worden versterkt. Tevens worden tactische werkzaamheden overgedragen 
aan de tactische beheerorganisatie. Bij het strategisch beheer  gaat het om een beperkt 
aantal maar wel heel cruciale taken. Taken zijn:  
- Het ondersteunen van minister en DGPOL bij formele besluitvorming; 
- Het (mede) beleidsmatig voorbereiden van bijeenkomsten van bestuurlijke regiegroep; 
- Het opstellen en handhaven van overkoepelende financiële en inhoudelijke kaders. Het 

strategisch beheer stelt deze op i.s.m. en effectueert deze via de managementstructuur 
CIO’s; 

- Het organiseren van de overall governance en zorgen dat alle rollen goed worden 
ingevuld. Het strategisch beheer stelt deze op i.s.m. en effectueert deze via de 
managementstructuur CIO’s. 

Op grond van onze ervaring bij andere organisaties kunnen deze taken door een kernteam 
van 2 a 3 FTE van schaal 14 / 15 worden uitgevoerd. Dus de capaciteit hiervoor klein houden, 
maar wel zwaarder invullen. Dit kernteam kan voor specifieke onderwerpen expertise inhuren. 

4.3 Versterken gemeenschappelijke vraagsturing 

Versterking van de vraagsturing is voor alle toekomstige ICT-ontwikkelingen cruciaal.  
Toekomstige ICT-behoeften dienen te zijn gebaseerd op de processen van de politie, 
brandweer, defensie, ambulancezorg en rampen- en crisisbeheersing. De vertegenwoordiging 
door de CIO’s van hun kolom heeft in de afgelopen periode een goede impuls gekregen. 
Essentieel daarbij is dat de CIO's op voet van gelijkwaardigheid en met een vergelijkbaar 
mandaat kunnen opereren.  
De CIO politie is het centrale verzamelpunt van alle ICT-behoeften van de politie en heeft 
doorzettingsmacht op standaardisatie van processen en data.  
De portefeuillehouder informatievoorziening ("CIO") brandweer heeft niet dezelfde sterke 
formele bevoegdheden, maar maakt zich sterk voor en acht de tijd rijp voor meer 
standaardisatie voor de gehele brandweer. Hier moeten nog stappen gezet worden om 
eenzelfde mandaat te verkrijgen als bij de overige kolommen. 
Binnen de defensie organisatie heeft de CIO een formele positie met doorzettingsmacht.  
De ambulancezorg is als organisatie gewend snel in gemeenschappelijkheid te schakelen. De 
lijnen zijn kort. De portefeulliehouder informatievoorziening ("CIO") heeft daarbij een sterke 
regierol. 
Deze versterkingen faciliteren een vergaande standaardisatie van ICT-behoeften per kolom.  
Om deze redenen ligt vraagsturing via de kolommen als eerste insteek het meest voor de 
hand. De CIO’s brengen de ICT-behoeften van hun kolom in in de Managementstructuur 
CIO’s. Door het mandaat van de CIO's kunnen zij deze ICT-behoeften over de kolommen 
heen en met de veiligheidsregio’s afstemmen en gezamenlijke prioriteiten bepalen. Zie 
paragraaf 4.5 voor een nadere toelichting op de samenwerking met VB. 
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Het is belangrijk de toekomstige behoeften van C2000 niet geïsoleerd te zien , maar als 
onderdeel van alle ICT die het toekomstige werkprocessen van politie, brandweer, defensie 
en ambulance zal gaan ondersteunen. 

4.4 Managementstructuur CIO’s als centraal schakel-  en 
borgingspunt 

Om (a) de gemeenschappelijke vraagsturing te versterken (b) een goede managementcyclus 
voor C2000 in te richten, en (c) een goede afweging tussen beschikbare middelen en 
behoeften van politie, brandweer, defensie en ambulance te kunnen maken (inhoud en geld 
bij elkaar brengen), is sturing door de gezamenlijke CIO’s cruciaal en het centrale 
schakelpunt. Dit noemen wij “managementstructuur CIO’s”.  
Deze wordt ideaal gesproken voorgezeten door directeursniveau van VenJ omdat dit de 
invulling van eindverantwoordelijkheid en kaderstellende rol van VenJ gestalte geeft, en 
tevens een vertegenwoordiging van de grootste financier en gebruiker (politie) is. Verder 
bestaat de managementstructuur uit de CIO politie, de portefeullehouder 
informatievoorziening  brandweer, de CIO defensie en de portefeuillehouder 
informatievoorziening AZN. Tevens zijn de veiligheidsregio’s op management niveau 
vertegenwoordigd als verbindende schakel naar deze regio’s. In paragraaf 4.5 wordt nader 
ingegaan op de samenwerking met het VB. De CIO’s dienen in hun eigen bestuurlijke gremia 
de formele besluitvorming te organiseren, zodat zij met voldoende mandaat 
managementbeslissingen kunnen nemen.  
Een belangrijk aspect van de managementstructuur CIO’s is het gezamenlijk sturing geven 
aan C2000 door alle betrokkenen. Ieder heeft daarbij de taak naast het inbrengen van de 
inzichten uit de eigen kolom ook te werken aan de gemeenschappelijke verdere ontwikkeling 
van C2000. 
 
Voor het beheer van de lopende spraakexploitatie van C2000 geeft deze 
managementstructuur opdracht aan UMS (of diens opvolger, bijv: Tactische multi-
regieorganisatie) om een concept (meerjarig) beheerplan op te stellen. Daarin worden zowel 
afspraken over middelen als technische prestaties vastgelegd. Het concept beheerplan wordt 
aan de CIO’s aangeboden en zij stellen deze vast. Gedurende het jaar rapporteert UMS (of 
diens opvolger) aan de CIO’s periodiek over realisatie van het beheerplan. 
 
De managementstructuur CIO’s geeft aan UMS (of diens opvolger) opdracht om 
gestructureerd tactisch overleg met het veld in te richten. Bij het opstellen van het concept 
beheerplan moet UMS (of diens opvolger) laten zien op welke wijze zij de input uit dit tactisch 
overleg met het veld heeft gebruikt. UMS (of diens opvolger) stuurt ook de operationeel 
beheerder aan. Het strategische niveau van VenJ mandateert UMS (of diens opvolger) tot het 
voeren van het contract- en leveranciersmanagement en het aansturen van de operationeel 
beheerders Tetraned en Ivent. VenJ voert zelf geen overleg meer met de operationeel 
beheerders.. 
 
Lopende projecten die de bestaande (beheer) situatie verbeteren, kunnen het beste als volgt 
worden aangestuurd:  
- de managementstructuur CIO’s is de opdrachtgever voor deze projecten (hetzij als 

onderdeel van het beheerplan of als separaat project); 
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- Het projectmanagement en de projectuitvoering wordt gedaan door de tactisch beheerder. 
Deze rapporteert over de voortgang en de risico's aan de managementstructuur CIO's. 

 Dit geldt bijv. ook voor de verbeterprojecten die uit Cie Berghuijs voort zijn gekomen.  
 
In de managementstructuur CIO’s worden ook afspraken gemaakt over gemeenschappelijke 
werkwijzen, bijv. over het gebruik van de fleetmap. De CIO’s / portefeuillhouders IV zetten 
deze afspraken in hun eigen organisaties uit en bewaken de naleving. Om de effectuering van 
deze gezamenlijke afspraken goed te borgen, wordt hierover teruggerapporteerd in 
managementstructuur CIO’s en evt. bijgestuurd.   
 
Voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe functionaliteit voor mobiele communicatie in het 
OOV veld, met name gericht op breedband datatoepassingen, is een projectmatige aanpak 
nodig. Er is op dit moment nog geen Vernieuwingsproject gedefiniëerd. Als dit aan de orde 
komt, geldt weer dezelfde rolverdeling:  de managementstructuur CIO’s is de opdrachtgever; 
de tactisch beheerder ondersteunt en doet het projectmanagement en de projectuitvoering.  
 
De voorgestelde governance is vooral gericht op het krijgen van een betere 
managementsturing op C2000, met de managementstructuur CIO’s als centrale schakelpunt. 
Deze  biedt  geen oplossing voor bestuurlijke vraagstukken, waar herverdeling van capaciteit 
een voorbeeld van is. De managementstructuur CIO’s zou wel kunnen adviseren over 
mogelijke inhoudelijke oplossingen t.b.v. bestuurlijke besluitvorming. 
 
Ter verduidelijking van de besturingsrelatie tussen de managementstructuur CIO's en de 
tactische Multi regieorgansiatie is onderstaand voorbeeld over budgetbesteding uitgewerkt. 
 

Voorbeeld budgetbesteding. 
 
Uit de managementrapportage van de Tactische multi regieorganisatie aan 
managementstructuur CIO's blijkt een overschot. De CIO's vragen de tactische 
regieorganisatie naar een analyse. Een structurele meevaller wordt door de CIO's, met hun 
advies, voorgelegd aan het Ministerie. Bij een incidentele meevaller vragen de CIO's een 
bestedingsvoorstel van de Tactische multi regie organisatie. Het bestedingsvoorstel wordt 
door de CIO's afgezet tegen de prioriteitstelling uit de projectenportfolio in de 
meerjarenplanning en, indien binnen financiële kader van VenJ, goedgekeurd. 
Bestedingsdoelen kunnen zowel in procesverbeteringen in de gebruikersorganisatie als in 
systeemverbeteringen van de infrastructuur liggen. 

4.5 Samenwerking tussen kolommen en Veiligheidsbera ad 

In Nederland is het Veiligheidsberaad gevormd om over alle partijen heen sturing te geven 
aan de OOV-processen, binnen de kaders van ministerie van VenJ. Per 1 oktober 2010. is de 
wet op de veiligheidsregio’s van kracht geworden. In de veiligheidsregio’s zijn gemeenten, 
politie, brandweer en GHOR vertegenwoordigd. De versterking van de veiligheidsregio’s is 
een belangrijke ontwikkeling de komende jaren. Omdat deze relatief recent zijn gevormd, zal 
het naar verwachting nog enkele jaren vergen voordat de veiligheidsregio’s op volledige 
kracht zijn. In dit kader is ook versterking van het bureau van het VB belangrijk. 
 
Daarnaast hebben de politie, brandweer, defensie en ambulancezorg specifieke 
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coördinatiemechanismen om binnen de eigen kolom tot besluitvorming te komen.  
Sturing via de kolommen en sturing via de veiligheidsregio’s staan vooralsnog naast elkaar.   
Zoals eerder aangegeven, ligt het voor de hand de ICT-behoeften via de kolommen op te 
halen en sturing voor C2000 primair via de kolommen te doen. De steeds sterkere 
doorzettingsmacht in deze kolommen op standaardisatie van processen en data is goed te 
gebruiken voor daadkracht en snelheid. De kolommen moeten wel steeds goed afstemmen 
met het VB en onderliggende structuren.  
 
De managementstructuur CIO’s zal inhoudelijke en secretariële ondersteuning nodig hebben. 
Om de goede afstemming met het veiligheidsregio’s en onderliggende structuren te faciliteren, 
is in de transitiefase een gezamenlijk ondersteunend bureau behulpzaam. Het onderdeel 
informatievoorziening van het huidige bureau van het VB zou dan samen met enkele 
medewerkers van het tactisch beheer en VenJ kunnen worden omgevormd tot een 
gezamenlijk ondersteunend bureau. 
 

4.6 Versterken tactisch beheer 

Het upgraden van het tactisch beheer  is een activiteit die in alle gevallen moet gebeuren. De 
opdracht daartoe wordt verstrekt door de managementstructuur CIO’s. De tactische 
beheerorganisatie maakt het concept plan dat wordt ingebracht in de managementstructuur 
CIO’s. Het gaat hier om versterking op de volgende gebieden: vraagbundeling, strategische 
adviezen, architectuur inrichten en bewaken, contractmanagement, business cases en 
portfoliomanagement. 
 
Om optimaal de focus te leggen op de versterking van het tactisch beheer wordt het 
operationele beheer op afstand geplaatst. Hiervoor wordt een business case opgesteld om te 
beoordelen of en in welke vorm het operationeel beheer het beste kan worden uitbesteed. 
Een deel van de middelen die hierdoor vrij kan komen, is nodig voor versterking van de 
tactische processen. 
 
Voor versterking van de tactische processen zijn verschillende alternatieven ontwikkeld die in 
het volgende hoofdstuk zijn beschreven. Een aantal daarvan omvatten geen uitbesteding en 
een aantal daarvan wel.  
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4.7 Samenvattende grafische weergave van rollen 

In de volgende afbeelding zijn samenvattend de sturende rollen op strategisch en tactisch 
niveau weergegeven: 
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In de volgende afbeelding is samenvattend de samenwerking tussen de sturing via de 
Managementstructuur CIO’s en het VB met haar onderliggende structuren weergegeven : 
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4.8 Overzicht van te behandelen vraagstukken op de 
verschillende  niveau’s van sturing 

Onderstaande tabel geeft een aanzet voor te behandelen vraagstukken op strategisch, 
tactisch of operationeel niveau. Dit overzicht is bedoeld als handreiking en nodigt uit tot het 
gesprek daarover. Het is geen volledig sluitend besturingsmodel. Het behandelen van 
vraagstukken op het juiste niveau van sturing vereist een sterke mate van roldiscipline.  
De kunst is om selectief te zijn in het te behandelen ondewerp en overige onderwerpen te 
verwijzen naar een ander  niveau en over de uitkomst wel  terugkoppeling te vragen. 
 
 

Niveau Wel behandelen  Niet behandelen 

Strategisch 

 
Bestuurlijke Regiegroep 

 

Meerjarenbeleid op de landelijke 

samenhang tussen de OOV 
processen en de 

informatievoorziening in het Multi 

domein (start C2000 en 
Meldkamer). 

Nieuwe nationale en internationale 

ontwikkelingen op het gebied van 
voor de informatievoorziening 

binnen het OOV veld. 

Uitbestedingsstrategie.  

Individuele projecten 

Individuele kolommen 
Individuele regio's 

Beheerplan Multi regie organisatie 

Leveranciers en contracten 
 

 

Verbinding strategisch – tactisch 
 

Managementstructuur CIO’s 

Voorbereiding Meerjarenbeleid 
informatievoorziening OOV. 

Meerjarenbegroting. 

Vaststellen Beheerplan en -verslag 
multi regie organisatie. 

Projecten portfolio voor 

ontwikkeling van processen en 
systemen. 

Architectuurkaders 

Voorbereiden 
uitbestedingsstrategie 

Individuele kolommen 
Individuele regio's 

Dagelijkse aanvragen, incidenten 

en wijzigingsvoorstellen 

Tactisch  

 

Tactische multi regie (organisatie of 
diens opvolger) 

Opstellen Beheerplan en verslag 

Releaseplannen 

Architectuurkaders toepassen 
Contract en 

leveranciersmanagement 

Uitvoeren projecten 

Dagelijkse aanvvragen, incidenten 

en wijzigingsvoorstellen 

Operationeel  
 

Dienstverlening beheerorganisatie 

Dagelijkse aanvragen, 
incidentmelding, kleine 

wijzigingsvoorstellen uit de 

kolommen en regio's 

Beleids- en beheerplannen 
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5  Alternatieven voor tactisch beheer  

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de maatregelen beschreven die het strategische en tactische 
beheer van C2000 verbeteren. Eén van de beschreven maatregelen is het versterken van 
tactische processen. Hiervoor is een aantal alternatieven ontwikkeld. Een aantal van deze 
alternatieven omvat geen uitbesteding en een aantal wel.  
 
Voor het ontwikkelen van de alternatieven voor het tactisch beheer zijn diverse bronnen 
gebruikt:  interviews met betrokkenen bij C2000, studie naar de governance van public safety 
netwerken in België, Finland en het Verenigd Koninkrijk (VK),  trends in vraag en aanbod op 
de telecom markt en de rolopvatting van de overheid bij het uitbesteden van taken. Deze 
inzichten hebben we gecombineerd met de eigen inzichten van VKA/HEC op het gebied van 
strategisch beheer en uitbesteding van ICT voorzieningen door de overheid in Nederland.  
 
De ontwikkelde alternatieven onderscheiden zich van elkaar door het op een andere wijze 
beleggen van de taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende beheer domeinen van 
bij C2000 betrokken organisaties. Een aspect daarvan is de mate waarin werkzaamheden al 
of niet worden uitbesteed. 
Voor de omschrijving van deze taken en verantwoordelijkheden sluiten wij aan bij het door het 
Ministerie van BZK ontwikkelde begrippenkader voor besturing van generieke ICT 
infrastructuur bij de Rijksdienst (het zogenaamd Besturingsmodel Regie en Sourcing 
Rijksdienst, zie ook bijlage E voor een toelichting op het gehanteerde begrippenkader). 
 
Door de begeleidingscommissie zijn de volgende criteria vastgesteld waaraan een 
toekomstige governance i.c.m. uitbestedingsvarianten moet voldoen. Overkoepelend gaat het 
om de borging van het 7x24u operationele beschikbaarheid; voor deze borging zijn de 
volgende aspecten cruciaal: 

– Toekomstvaste en stabiele governance (rollen); 
– Daadkrachtige en snelle besluitvorming; 
– Efficiënt gebruik en beheer. 

 
Als eerste volgt hierna een schematisch overzicht van de geïdentificeerde alternatieven. In 
deze alternatieven zit een opbouw en de alternatieven kennen verschillende doorlooptijden 
voor implementatie. Deze opbouw in de alternatieven is daarna beschreven. 
In bijlage F zijn de alternatieven nader uitgewerkt.  Voor ieder alternatief is beschreven: 
- scope (inclusief plaatsing in Besturingsmodel Regie en Sourcing Rijksdienst ); 
- motivering van de keuze; 
- kenmerkende elementen van de governance structuur; 
- kansen en risico's; 
- implementatie termijn; 
- voorwaarden waaronder het alternatief gerealiseerd kan worden; 
- score van het alternatief op de mate waarin het bijdraagt aan de versterking van het 

strategisch beheer van C2000 (mate waarin problemen worden opgelost) en de score op 
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de toetsingscriteria.  
 

5.2 De alternatieven in één oogopslag 

Teneinde de tactische processen te verbeteren en op een toekomstvaste wijze meer 
slagkracht te organiseren, zien wij in essentie de volgende twee richtingen voor de organisatie 
van het tactisch beheer (met daarbinnen subvarianten): 
1) Organiseren binnen overheid:  

a) verbeteren en versterken van bestaande rolverdelingen. Hierna aangeduid als: 
“tactische multi-regie organisatie binnen vtsPN”); 
b) verdergaande varianten. Hierna aangeduid als: “SSC” (Shared Service Centre) en 
c) “Staats NV”). 

2) Uitbesteden buiten overheid: het beheer (en mogelijk financiering) voor een groter deel bij 
de markt leggen: 

a) “Service-integrator”; 
b) "Consortium"; 
c) “Publiek Private Samenwerking”. 

In totaal hebben wij dus zes alternatieven voor de organisatie van het tactisch beheer 
geïdentificeerd. Deze zijn weergegeven in het volgende samenvattende overzicht: 
 
 
Algemene toelichting op deze alternatieven: 
 

Gemid-
deld

GoedOnduidelijke 
verantwoorde-
lijkheidsverdeling

Winst Consortium 
inzetbaar voor business 
innovaties

Aanbesteden integrale 
dienst

Joint Venture (51% 
privaat-49% 
overheid)

2b
Consortium

Uitbesteden buiten overheid

Organisatie binnen overheid

Aanbesteden integrale 
dienst

Aanbesteden integrale 
dienst

Aanbesteden 
technische 

componenten en 
operationeel beheer

Aanbesteden 
technische 

componenten en 
operationeel beheer

Aanbesteden 
technische 

componenten en 
operationeel beheer

Aanbesteden

Zwaar contract-
management bij 
Ministerie VenJ

Zwaar contract-
management bij 
Ministerie VenJ

Staats NV levert 
integrale dienst en 
sluit contracten af 
met leveranciers

Management 
structuur door 
CIO’s OOV

Management 
structuur door 
CIO’s OOV

Governance

Goed

Beperkt

Gemid-
deld

Gemid--
deld

Gemiid-
deld

Voldoen 
aan 
toetsings
-criteria

Bijdrage 
aan 
probleem 
oplossing

RisicoKans Alternatieven

BeperktVerlies kennis 
onderliggende 
technologie

Verzakelijking vraag-
aanbod

2a
Service Integrator

Gemid-
deld

Monopoly
Lanlgopend
inflexibel contract

Financiering door markt2c
PPS

GoedVereist wettelijke 
structuur

Operationele 
verantwoordelijk op 
afstand Minister

1c
Staats NV

Gemid-
deld

Complexe besturingSamenwerking binnen 
OOV keten sector

1b
SSC

GoedBinnen vtsPNRegievoering op 
functionele vraag

1a
Tactische multi- regie 
organisatie

Gemid-
deld
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verantwoorde-
lijkheidsverdeling

Winst Consortium 
inzetbaar voor business 
innovaties

Aanbesteden integrale 
dienst

Joint Venture (51% 
privaat-49% 
overheid)

2b
Consortium

Uitbesteden buiten overheid

Organisatie binnen overheid

Aanbesteden integrale 
dienst

Aanbesteden integrale 
dienst

Aanbesteden 
technische 

componenten en 
operationeel beheer

Aanbesteden 
technische 

componenten en 
operationeel beheer

Aanbesteden 
technische 

componenten en 
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Organiseren binnen de overheid 
 
1.a Tactische multi regie organisatie binnen vtsPN 
Het alternatief van de tactische Multi-regie organisatie bouwt voort op de ingezette 
veranderingen om UMS binnen vtsPN om te vormen tot een divisie Multi. De huidige spelers / 
betrokkenen houden in essentie hun verantwoordelijkheid, maar wel beter georganiseerd en 
met een helderder rolverdeling. Op strategisch niveau stelt het Ministerie van VenJ de 
beleidskaders, financieel en inhoudelijk. De CIO’s sturen via een beheerplan op prestaties en 
geld bij UMS, binnen de beleidskaders van het Ministerie van VenJ. De tactische regie rol van 
UMS richting het OOV veld wordt versterkt. De volgende tactische taakvelden worden 
versterkt: vraagbundeling, strategische adviezen, architectuur inrichten en bewaken, 
contractmanagement, business cases en portfoliomanagement. UMS (tactisch niveau) stuurt 
de leveranciers (operationeel en technisch beheer) aan. Het operationeel en technisch beheer 
wordt op basis van een business case uitbesteed aan de markt. 
De belangrijkste problemen in de tactische besturing van C2000 kunnen hiermee worden 
opgelost.  
Voor het toetsingscriterium ‘daadkracht en snel’ is dit niet optimaal omdat de tactische regie 
binnen vtsPN blijft en dus een afhankelijkheid houdt van de prioriteitstelling binnen de Politie. 
Het aantal betrokken partijen vermindert niet. Daarom is ook de score op het 
toetsingscriterium “toekomstvastheid” niet optimaal. 
 
1. b Shared Service Center (SSC) 
Dit alternatief bouw voort op de vorige. Nu wordt de tactische regie niet alleen versterkt, maar 
ook losgekoppeld van de politie organisatie en ondergebracht in een aparte SSC dat zijn 
diensten aanbiedt aan de ketenpartners in de OOV sector. Het belangrijkste voordeel is 
gelegen in het kunnen delen van kennis en deskundigheid.  
Op basis van de huidige inzichten zijn er drie soorten SSC voor tactische regie mogelijk, 
namelijk:  
(a) voor generieke infrastructurele diensten, zoals bijv. bij Logius, 
(b) voor geïntegreerde functionele dienstverlening ten behoeve van de processen in het OOV-
veld, zoals bijv. bij de Organisatie voor Fysieke Veiligheid (OFV)., of  
(c)  als een aparte Multi-divisie binnen de in te richten ondersteuningsstructuur voor de 
toekomstige Nationale Politie.  
Voor toekomstige ontwikkelingen van C2000 is de verbinding met de processen en 
informatiesystemen in het OOV veld cruciaal. Daarom heeft een SSC dat geïntegreerde 
functionele diensten verleent aan het OOV-veld de voorkeur boven een SCC dat generieke 
infrastructurele diensten levert .  
Door het onderbrengen van het tactisch beheer in een SSC dat integrale functionele diensten 
levert aan het OOV veld is de toekomstvastheid beter geborgd dan bij een SSC als Multi-
divisie binnen het toekomstige dienstencentrum van de Nationale Politie organisatie, waarbij 
inzet afhankelijk blijft van de  prioriteitstelling binnen de politie.  
De daadkracht en snelheid zijn in alle alternatieven beperkt omdat meerdere afnemers 
overeenstemming moeten bereiken over de dienstverlening van het SSC. Als in het OFV op 
basis van meerderheid kan worden besloten, kan dit voor een deel worden ondervangen. 
Het onderbrengen van de tactische regie in een SSC vereist wel de nodige voorbereidings- en 
implementatietijd. Het oplossen van de problemen zou hierdoor langer kunnen duren; dat is 
een nadeel. 
 
1.c Staats NV 
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Dit alternatief bouwt voort op “Tactische multi regie organisatie”. Nu wordt de tactische regie 
niet alleen versterkt, maar bovendien ondergebracht in een Staats NV. Dit alternatief vloeit 
voort uit de goede ervaringen met dit model in België en Finland. 
Deze Staats NV wordt aangestuurd via de bekende beheerplan-cyclus. Het Ministerie ven 
VenJ stelt de kaders en het beheerplan vast. De Staats NV krijgt een statutaire directie en een 
toezichthoudend orgaan die de formele verantwoordelijkheid voor het functioneren van C2000 
en aanpalende systemen dragen. Beiden worden benoemd door het Ministerie van VenJ. De 
formele verantwoordelijkheid en de zelfstandige bedrijfsvoering van de Staats NV schept 
helderheid. De Staats NV onderhoudt alle contractuele relaties met leveranciers, waardoor de 
uitvoering efficiënter wordt. Dit alternatief levert een  bijdrage aan het professionaliseren van 
het beheer van C2000.  
Bij het vorige alternatief SSC blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Bij dit alternatief Staats NV blijft de opdrachtgever wel eindverantwoordelijk voor het beleid en 
het geheel van de uitvoering, maar de uitvoerende verantwoordelijkheid ligt bij de Staats NV. 
De implementatie van dit alternatief vereist ruime voorbereiding en implementatie tijd. Na 
implementatie biedt het een goede oplossing voor het verbeteren van het tactisch beheer. Het 
alternatief Staats NV past niet goed bij de actuele opvatting van de overheid over 
staatsdeelnemingen.. De toekomstvastheid van de dienstverlening is met een Staats NV goed 
geborgd.   
 
Uitbesteding buiten de overheid 
 
2.a Service integrator (dwz. één Netwerk Provider, die ook de masten etc. beheert) 
Bij  het alternatief van de Service integrator besteedt de overheid niet alleen de operationele 
en technische beheertaken uit, zoals bij de alternatieven binnen de overheid, maar ook de 
tactische regievoering over de verschillende leveranciers . Zowel de uitvoering als de regie op 
de dienstverlening wordt op afstand gezet van het Ministerie. De overheid draagt nog wel 
volledig de financiële en project risico's van investeringen in het netwerk. 
De service integrator-rol wordt veelal uitgevoerd door de grootste leverancier. De andere 
leveranciers worden onderaannemers. Dit beperkt het aantal contractpartners voor de 
overheid. Daarmee levert de markt een functionele beheerdienst aan de gebruikers.  
De voorbereiding, aanbesteding en implementatie vergt ruime tijd, vooral omdat naast de 
regietaken ook het personeel overgaat naar de service integrator. Met de overgang van het 
personeel naar de service integrator verdwijnt ook de technische expertise over het netwerk 
bij de overheid . De contractduur is meestal beperkt tot 4-8 jaar. Dit heeft een negatief effect 
op de toekomstvastheid. Om toch voldoende sturing op de service integrator te houden dient 
de overheid hoogwaardig contractmanagement in te richten en dienen de gebruikers in het 
veld de vaardigheid te ontwikkelen om de juiste functionele vraag te formuleren aan de 
externe dienstverlener. Veelal zal daar alsnog technische expertise voor moeten worden 
ingezet.  
  
2.b Consortium 
Dit alternatief vloeit voort uit de goede ervaringen in Duitsland met het onderbrengen van het  
beheer van niet-(gevechts)operationele systemen van het Duitse leger in een Joint Venture 
van de Staat en het bedrijfsleven, waarbij de Staat een 49,9% minderheidsbelang heeft. 
Het Consortium combineert de voordelen van de innovatiekracht van marktpartijen en een 
zakelijke  bedrijfsvoering met intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. 
Zowel overheid als het bedrijfsleven brengen bedrijfsmiddelen en personeel in bij het 
Consortium. Overheidspersoneel wordt met behoud van rechtspositie gedetacheerd bij het 



  

Strategisch beheer C2000: kiezen voor slagkracht  9 februari 2011
 

Pagina 30 van 57

Consortium. In het  Consortium komen overheidsmedewerkers met functionele kennis van het 
OOV veld en medewerkers uit het bedrijfsleven met technische kennis van mobiele netwerken 
samen. Daardoor combineert het Consortium zowel de tactische regierol als de operationele 
en technische aanbodrol. Het samenbrengen van het aantal contractpartners tot één entiteit 
levert een belangrijke bijdrage aan de efficiency en professionalisering van beheer. 
Om goed grip te houden op Consortium zijn goed toezicht met een scherp beheerplan 
belangrijke instrumenten. Om het maatschappelijk politieke belang te onderstrepen zijn niet 
alleen sancties in financiële termen nodig, maar ook sancties die het imago kunnen raken van 
het Consortium (belangrijk afbreukrisico voor het Consortium indien deze niet goed presteert 
op dit relevante maatschappelijke terrein). 
De contractduur is plm. 10 jaar, waardoor de toekomstvastheid gewaarborgd is. Tussentijdse 
investeringen in nieuwe business innovaties zijn mogelijk omdat de winst uit de bedrijfsvoering 
van het consortium voor 49,9% terugvloeit naar de Staat, waardoor de overheid de 
mogelijkheid heeft middelen te investeren zonder het contract te hoeven openbreken. Ook 
biedt het Consortium ruimte om diensten aan derden aan te bieden, mits die de primaire 
dienstverlening voor de vitale infrastructuur niet beïnvloeden.De gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van overheid en marktpartijen voor de besturing van het Consortium kan 
tot trage besluitvorming leiden, waardoor de slagkracht beperkt wordt. 
De oprichting van een Consortium vergt aanzienlijke voorbereiding, aanbesteding en 
implementatie tijd. Ook bij het Consortium geldt de terughoudendheid van de overheid met 
staatsdeelnemingen.  
 
2.c PPS 
Publiek Private Samenwerking kan op een groot aantal wijzen worden vormgegeven. In 
Nederland wordt de PPS formule regelmatig bij infrastructurele werken toegepast. De 
overheid blijft daarbij eigenaar van de bedrijfsmiddelen (Government Owned-Company 
Operated). In het Verenigd Koninkrijk is de PPS formule toegepast voor de Tetra 
dienstverlening. Daar is tevens het eigendom van de bedrijfsmiddelen in handen van de 
private onderneming (Company Owned-Company Operated). Een PPS formule biedt 
aanzienlijke efficiency voordelen doordat het initiële investeringsrisico bij de private 
dienstverlener en de private financier ligt. De overheid betaalt een tarief voor de functionele 
dienstverlening (beschikbaarheid van de diensten). De strakke contractvoorwaarden en lange 
looptijd van het contract van 15-30 jaar borgen een stabiele dienstverlening. De 
toekomstvastheid van de dienstverlening wordt beperkt doordat tussentijdse wijzigingen van 
het contract voor business innovaties niet eenvoudig door te voeren zijn, terwijl dit bij ICT 
diensten vaak wel gewenst is. In Nederland is PPS voor ICT dienstverlening nog nauwelijks 
toegepast. Een PPS formule vereist hoogwaardig contractmanagement en professionele 
vraagsturing door het veld. Het  opzetten van een PPS formule vergt aanzienlijke 
voorbereiding, aanbestedings- en implementatietijd.  
 
In bijlage F treft u de gedetailleerde uitwerking van de alternatieven voor het tactisch beheer 
aan. 
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5.3 Opbouw in de alternatieven 

 
Er zit een opbouw in de alternatieven voor het tactisch beheer. Deze kan als volgt grafisch 
worden weergegeven: 
 
 

Opbouw alternatieven

UMS

Multi-regie

SSC OOV

Staats NV

Service 
integrator

Consortium

PPS

1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3-4 jaar

Binnen de overheid

Buiten de overheid

 
Toelichting:  
 
Eerste stap 
De door te voeren wijzigingen in het alternatief Tactische multi regie organisatie vormen het 
minst vergaande alternatief en moeten sowieso plaatsvinden.. Onderdeel hiervan is om door 
middel van een business case te onderzoeken of dubbeling in het operationele beheer kan 
worden opgeheven door deze taak volledig aan de markt uit te besteden. 
 
De hierna volgende alternatieven vereisen een steeds verdergaande ontvlechting van beleid 
en uitvoering, alsmede verzakelijking van de vraag-aanbod relatie. Daarom kan bijvoorbeeld 
niet in één keer naar een PPS worden ‘gesprongen’: dit vergt eerst de professionalisering van 
het alternatief Tactische multi-regie organisatie. 
 
Binnen de overheid 
Binnen de oplossingsrichting “optimalisatie binnen de overheid” kan er vervolgens voor een 
SSC OOV als eindbeeld worden gekozen, dan wel voor een Staats NV. Omdat deze 
alternatieven op een verschillende manier worden geïmplementeerd, is het niet logisch om 
eerst te kiezen voor een SSC OOV en deze vervolgens in een StaatsNV onder te brengen. 
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Uitbesteding buiten de overheid 
Binnen de oplossingsrichting “uitbesteding buiten de overheid” kan er als eindbeeld voor een 
Service integrator, Consortium of PPS worden gekozen. Omdat deze alternatieven op een 
verschillende manier worden geïmplementeerd, is overstappen tussen deze alternatieven niet 
logisch. 
 
Keuze gewenst alternatief 
De keuze voor het gewenste alternatief valt dus uiteen in de volgende mogelijkheden: 
- Tenminste de stap zetten naar Tactische multi-regie organisatie; 
En vervolgens keuze maken voor het gewenste eindbeeld: 
- Of een verdergaand alternatief binnen de overheid, dus voor SSC of Staats NV; 
- Of een verdergaand alternatief buiten de overheid, dus voor Service integrator, Consortium 

of PPS. 
In het hoofdstuk Advies komen we hier op terug. 
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6 Advies 

In dit hoofdstuk geven wij onze adviezen voor de toekomstige strategische governance en het 
toekomstige beheer van C2000. 
 
Recent zijn op politiek-bestuurlijk niveau besluiten genomen c.q. beleidsvoornemens aan de 
orde gekomen, die het totale OOV-beleidsdomein betreffen: 
- omvorming van Politie Nederland naar één landelijk korps, 
- de Wet Veiligheidsregio’s, die per 1 oktober 2010 in werking is getreden, 
- voornemens voor concentratie van de regionale Meldkamers, en voor een nieuw landelijk 

werkend meldkamersysteem, 
- en, als basis voor ons onderzoek, het voornemen van de Minister van BZK zoals in 

februari 2010 aan de Tweede Kamer gemeld, om het strategisch beheer C2000 te 
optimaliseren. 

 
Tegen deze achtergrond adviseren wij u voor de beoogde optimalisering van het strategisch 
beheer C2000 om de navolgende samenhangende strategische (wils)besluiten te nemen: 
 
Governance 
 
- de strategische en tactische sturing op C2000 te versterken door op korte termijn: 

o het instellen van een bestuurlijke regiegroep; 
o het versterken van de gemeenschappelijke vraagsturing via de kolommen, in 

goede afstemming met het VB; 
o het versterken van het strategisch beheer op het ministerie van VenJ, waarbij de 

inhoudelijke visie op (toekomstig) gebruik zo veel mogelijk aan het veld is. En in 
het verlengde daarvan het door het ministerie van VenJ bepalen en handhaven 
van de overkoepelende strategische kaders (financieel en inhoudelijk); 

o het instellen van de Managementstructuur CIO’s als centraal schakelpunt; 
o het inrichten van een managementcyclus voor sturing en verantwoording.  

Als onderdeel daarvan: laat door een versterkt tactisch beheer een 
projectenportfolio ontwikkelen op basis van heldere Business Cases voor 
functionele en technische veranderingen in C2000 op middellange termijn (4 jaar). 
Zorg dat dit portfolio door de Managementstructuur CIO’s wordt getoetst op nut, 
noodzaak en financiële haalbaarheid; 

o de Managementstructuur CIO’s treedt op als opdrachtgever voor de ‘Berghuijs 
projecten’. De dagelijkse sturing van de projecten ligt bij de Tactische multi 
regieorganisatie. Ga dus voortvarend door met die door de Expertgroep 
aangereikte verbeterprojecten. Adresseer in dat kader de potentieel meest 
verstorende zaken, om die met de grootst mogelijke prioriteit en snelheid op te 
lossen, tenminste: 
-   opzet en uitvoering van training van de gebruikers voor bijzondere situaties, 
-   adequate landelijke dekking, zowel in stedelijke als landelijke gebieden 
(fleetmap), 
-   aanpak van de onzekerheid over adequate binnenhuisdekking. 
Zorg daarbij dat kort-cyclisch wordt gemonitord op voortgang en op 
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daadwerkelijke inzet van de kolommen (o.a. met projectleiding) voor 
implementatie van de verbeteringen; 

o het versterken van de tactische processen binnen UMS; 
o het op korte termijn laten opstellen van een business case om te onderzoeken en 

te beoordelen of de dubbeling met Tetraned in operationeel beheer C2000 nog 
nodig en gewenst is; 

o het aanstellen van een kwartiermaker voor bovenstaande verbeteringen van de 
strategische en tactische sturing; 

o het organiseren van een startbijeenkomst met alle betrokkenen om aangepaste 
rolverdeling toe te lichten; 

 
 

Alternatieven voor beheer: 
 

- voor de organisatie van het tactisch beheer een principe keuze te maken voor of een SSC 
OOV (binnen overheid) of een consortium (buiten overheid), met wat ons betreft een 
lichte voorkeur voor het consortium.  

 
Overwegingen hierbij zijn de volgende: 

o De maatregelen die horen bij het alternatief Tactische multi-regie organisatie zijn 
belangrijk en moeten sowieso gebeuren (zie hierboven). In onze ogen zijn deze 
echter niet genoeg voor een echte doorbraak omdat prioriteitsstelling voor 
tactische processen dan nog binnen een politiecontext plaatsvindt. Er is dan naar 
onze inschatting een te groot risico dat terug wordt gevallen op de oude door 
niemand gewenste situatie; 

o De overheid is eindverantwoordelijk opdrachtgever, maar hoeft niet perse 
eigenaar te zijn van de infrastructuur; 

o Een StaatsNV biedt goede oplossingen, maar kost veel tijd om te organiseren. De 
managementaandacht kan beter worden besteed aan het versterken van de 
vraagzijde dan aan het gaan organiseren van een StaatsNV. Bovendien past het 
oprichten van een StaatsNV niet bij huidige lijn van de overheid om waar mogelijk 
taken uit te besteden; 

o Het model van de externe Service Integrator heeft als nadeel dat met het 
uitbesteden van de regietaken ook de functionele en technische expertise van 
het netwerk wegvloeit. De overheid blijft nog wel het risico dragen voor 
investeringen. 

o Een PPS valt af omdat dit een zwaarte in leveranciers- en contractmanagement 
vraagt die nog niet kan worden geleverd; 

o In feite blijven er dan nog twee mogelijkheden over: de SSC OOV of het 
consortium. Beiden zijn mogelijk maar hebben een hele andere karakteristiek en 
reikwijdte. Het SSC OOV geeft een extra prikkel omdat samen met andere 
organisaties in het (publieke) OOV-domein sturing wordt gegeven aan tactische 
processen.  Het consortium geeft een extra prikkel omdat samen met een 
commerciële partij een impuls aan de tactische processen worden gegeven. De 
managementstructuur CIO’s wordt het toezichthoudende orgaan op het 
consortium. Wanneer C2000 beperkt blijft tot alleen spraak ondersteuning, dan 
kunnen toekomstige beheertaken relatief eenvoudig vanuit een Shared Service 
Center OOV worden aanbesteed. De verwachting is echter dat naast spraak 
ondersteuning ook de toepassing van breedband mobiele data en verdere 
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intergatie met andere processen en systemen in het OOV domein een vlucht zal 
nemen. Dit vereist grootschalige investeringen en een sterk innovatief vermogen.  

Op basis van deze overwegingen spreken wij een voorkeur uit voor het 
consortium omdat de prikkel van een marktpartij naar verwachting sterker zal zijn 
vanwege de zakelijker vereiste afspraken en het innovatief vermogen van 
marktpartijen. Daarmee is deze variant meer toekomstvast dan een SSC OOV. 
 

Voorstellen voor verdere actie 
 
Op basis van onze adviezen stellen wij de volgende besluiten voor: 
 
1. Benoem een kwartiermaker die op korte termijn de genoemde maatregelen ter 

optimalisatie van de governance oppakt: 
a. het instellen van een bestuurlijke regiegroep; 
b. het versterken van de kaderstellende rol bij het ministerie van VenJ; 
c. instellen van een managementstructuur CIO’s als centraal schakelpunt; 
d. het upgraden van het tactich beheer en op afstand plaatsen van het operationeel 

beheer. Voor dit laatste wordt een business case opgesteld. 
 

2. Bepaal voor de langere termijn het gewenste eindbeeld voor het tactisch beheer van 
C2000. 

 
3. Laat, in opdracht van Managementstructuur CIO’s, door de tactisch beheerder een 

aanbestedingskalender maken langs twee lijnen: 
-  wat moet wanneer gebeuren vanwege aflopende contracten (tijdgrenzen, besluiten); 
-  Indien besloten wordt voor een Consortium: hoe (percelen) tactisch beheer, 
operationeel beheer en onderhoud van C2000 straks in een consortium onder te brengen 
en dat te verbinden met functionele doorontwikkeling en technologische innovatie. 

 
4. Zorg, afhankelijk van de uiteindelijke keuze voor een alternatief van tactisch beheer, dat 

aanbestedingen tijdig worden voorbereid. Zet desnoods (vanwege nog lopend onderzoek 
en ontwikkeling) de huidige situatie met de markt nog voor enige jaren voort. 
 

Wij adviseren om deze wilsbesluiten binnen enkele maanden te nemen op basis van een korte 
serie afstemmingsbijeenkomsten tussen ministerie, politie en Veiligheidsberaad. Om momentum 
te behouden is het verstandig al direct te starten met voorbereiding van activiteiten die sowieso 
moeten worden uitgevoerd. 
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Optimalisatie governance en toekomstig tactisch beheer tezamen genomen 
 
Als we de maatregelen ter optimalisatie van de governance en het geadviseerde alternatief voor 
het tactisch beheer, het Consortium, tezamen nemen, kan dat als volgt worden weergegeven in 
één overall governancemodel: 
 

Bestuurlijke regiegroep

Managementstructuur

CIO’s / tevens

toezichthouder op 

consortium

Versterkte tactische regie

Regie op 

going concern

Operationeel beheer /

leveranciers

Regie op

innovatie

C2000

Gestructureerd

tactisch overleg

Gestructureerd

gebruikersoverleg

V&J overkoepelende kaders:

Financiën, overall governance,

C2000 in context van OOV-veld /

meldkamers

Adviseren / ondersteunen managementstructuur CIO’s

Bereiden voor / doen voorstellen voor beheerplan

Rapporteren over beheerplan (prestaties en geld)

Sturen operationeel beheer aan (V&J geeft formeel mandaat)

Organiseren overleg met het veld

MinV&J (vz), MinVWS, MinDef, vz KBB, vz VB, vz

AZN

Op basis van specifieke voorbereide agenda

Vaststellen meerjarige strategische agenda voor 

ICT van OOV-veld (niet alleen C2000)

Dir V&J (vz), CIO’s / portefeuillehouders IV, 

vertegenwoordiging veiligheidsregio’s

Aansturing tactische regie door binnen kaders het 

beheerplan vast te stellen en te monitoren

Opdrachtgever voor evt. vernieuwingsproject

Voorbereiden Bestuurlijke regiegroep

Toezichthouder op consortium

Consortium

 
 
 

Advies voor visieontwikkeling op toepassing datacommunicatie voor OOV 
 
Neem initiatief voor een strategische studie over de toekomstige behoefte aan en (innovatieve) 
mogelijkheden voor datacommunicatie, al of niet in relatie tot C2000, van de OOV-sector, in het 
bijzonder voor het Meldkamerdomein en de GHOR-functie van het openbaar bestuur. De 
toepassing van spraak moet worden gepositioneerd in het gehele applicatielandschap.  
De nieuwe voorgestelde governance gaat het ontwikkelen van deze visie mede mogelijk maken 
(vanuit processen van de kolommen). De uitkomst van deze studie is van belang  voor de precieze 
scope en het kunnen benutten van de innovatiekracht van een  Consortium als toekomstige 
beheerorganisatie. 
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Bijlage A Geïnterviewde personen 

Interviews met betrokkenen in de OOV-sector 
 

Naam Functie/Organisatie 

Ruth Clabbers VenJ – Dir. Nationale Veiligheid 

Adriaan Blankenstein Dir. IVENT – Defensie 

Koen Gijsbers Dir.DIO en CIO Defensie 

Nico Hortensius Adviseur bur. Veiligheidsberaad 

Bert Garlich TetraNed 

Hans Lanser Bureau Veiligheidsberaad 

Henri Lenferink Veiligheidsberaad – Portefeuillehouder ICT 

Aad Meijboom CIO Politie 

Leo Nieuwenhuizen, 
Michiel van der Duin 

VenJ – Nationale Veiligheid 

Peter den Oudsten Veiligheidsberaad 

Mw. Annelore Roelofs Korpschef Politie NO Gelderland 

Hans Rosenkamp, Jan Koekkoek UMS 

Leon Paul de Rouw BZK - DGOBR 

Dick Schoof VenJ - DGPOL 

Sjoerd van der Schuit Brandweer Noord en Midden Limburg 

Henk Statema en Wil Mantel VenJ – Nationale Veiligheid 

Jack Versluis AZN, Dir. RAVU 

Willem Voogt Logius sector Veiligheid 
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Internationale en nationale contacten 
 

Naam Organisatie 

Hans Borgonjen VtsPN, internationale contacten 

Pylvänäinen Yrjö,  Heikki Riippa Finland – POL PTK 

Jonathan Kalisch UK - National Policing Improvement Agency (NPIA) 

Claude Jacquard België – Vz. Belgian Tetra Users Committee (B-TUC) 

Abraham Bot RWS - DID 

Peter Scheffel Prorail – manager Informatiebeleid 

Yvonne Visser-Stam Tennet – manager juridische zaken 
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Bijlage B Gebruikte documentatie 

Gebruikte documentatie 
 

Documentnaam Datum 

Regeerakkoord en Gedoogakkoord 30 september 2010 

Bericht van SG VenJ – Departementale organisatie  30 november 2010 

Brief Minister VenJ aan vz. 2e Kamer: vorming Nationale Politie 14 december 2010 

Wet Veiligheidsregio’s, Memorie van Toelichting en Advies RvSt 11 februari 2010 

Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Hulpverlening na 
Vliegtuigongeval Turkish Airlines, Haarlemmermeer 

25 februari 2009 

COT rapport Strandrellen in Hoek van Holland 22 augustus 2009 

Eindrapportage Expertgroep C2000 22 december 2009 

Gateway 0 rapport Renatus 5 augustus 2009 

Gateway 4 brief Renatus 19 februari 2010 

Leren van de buren (HEC rapport) mei 2010 

Besturingsmodel regie en sourcing (BZK/DGOBR) 2 september 2010 

Referentiemodel tactische regie (BZK/DGOBR) 31 augustus 2010 

TBGI-DWR – Toepassing tactische regie op DWR 25 augustus 2010 

Onderweg naar Sourcing – Bestuurlijke Handreiking Sourcing ongedateerd 

C2000 meerjarige begroting 2010-2013 9 januari 2010 

Memo Subsidievoorwaarden programma VIT - BZK 8 april 2009 

C2000 meerjarige begroting 2009-2012 14 november 2008 

VtsPN/UMS Presentatie Introductie C2000 11 oktober 2010 

Model nieuw samenwerkingsmodel C2000 (KPN) 14 oktober 2010 

Sheets Samenwerking met de markt (KPN/Getronics) 9 september 2010 

Overeenkomst BZK – TetraNed – Onderhoud … C2000 ongedateerd 

Service Level Agreement  Onderhoudsovereenkomst TetraNed 21 juni 2010 

Presentatie TetraNed – Onderhoud C2000 ongedateerd 

Roadmap C-2000: planning strategische besluiten ongedateerd 

Demarcatiedocument C2000 Lokaal beheer vs. Centraal beheer 1 september 2009 
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Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/ 6.1 25 maart 2008 

Adviesdocument Doelarchitectuur C2000 april 2007 

Marktverkenning C2000 (VKA rapport) 9 november 2007 

Regie in vier bedrijven (VKA rapport) oktober 2009 

NORA 3.0 – Principes voor samenwerking en dienstverlening 2009 - 2010 

ACIR adviesrapport “De Vrijblijvendheid Voorbij” + bijlagen maart 2005 

Defining IT Governance: 
The Gartner IT Governance Demand/Supply Model 

16 oktober 2006 

Strategie & Beheer, roadmap naar geborgd beheer C2000 11 mei 2004 

Website A.S.T.R.I.D. – Juridisch Kader  

S.O.P. Guide on multi-agency Airwave interoperability  2010 

Excel sheet  - Status for Public Safety Radio Networks in Europe september 2010 

Overeenkomst tactisch en operationeel beheer C2000 tussen 
Minister BZK en vtsPN 

2007 

Oostenrijk – sheets Tetra BOS Austria december 2006 

 
 



  

Strategisch beheer C2000: kiezen voor slagkracht  9 februari 2011
 

Pagina 41 van 57

Bijlage C Samenstelling ambtelijke klankbordgroep e n 

begeleidingscommissie 

De ambtelijke klankbordgroep was als volgt samengesteld: 
• Mw. Ruth Clabbers (vz.) 
• Paula Giezeman en Leon Paul de Rouw 
• Gerrit Haverkamp en Maureen Turina  
• Wil Mantel (secretaris) 
• Leo Nieuwenhuizen 
• Jan Nuijen       
• Henk Statema 
• Cees van Strijen 

 
De begeleidingscommissie was als volgt samengesteld: 

• Dick Schoof (vz.) 
• Ruth Clabbers 
• Koen Gijsbers 
• Maarten Hillenaar 
• Henri Lenferink 
• Aad Meijboom 
• Jack Versluis 
• Wil Mantel (secretaris) 
• Peter den Oudsten 
• Sjoerd vd Schuit 
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Bijlage D Wat verstaan we onder strategisch, tactis ch 

en operationeel beheer? 

In het volgende overzicht is weergegeven wat onder strategisch, tactisch en operationeel 
beheer wordt verstaan. Dit begrippenkader komt overeen met het door het Ministerie van BZK 
ontwikkelde begrippenkader voor besturing van generieke ICT infrastructuur bij de Rijksdienst 
(het zogenaamd Besturingsmodel Regie en Sourcing Rijksdienst ). 
 
 

Regievoering op 
dienstverlening

Meerjaren 

planning OOV 

processen en 

informatie 

voorziening

Onderhouds

planning 

apparatuur en 

applicaties

Eigenaarschap

Governance

Kaderstelling

Meerjaren 

begroting   

Meerjaren 

planning ICT voor 

OOV

Projecten portfolio

Architectuur

Releaseplanning

Monitoring

Contractbeheer

Afhandelen

Informatievragen,

Incidenten en 

wijzigingen

Technisch 

onderhoud 

apparatuur en 

applicaties

Uitvoeren OOV 

processen

Locaal beheer 

Meldkamers

Operationeel
(Het ‘verrichten’
van de dienst)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraagsturing op
dienstverlening

Aanbodsturing
van ICT

Beheer domeinen C2000
Gebaseerd op het BZK besturingsparadigma voor gener ieke ICT voorzieningen

Jaarplanning OOV

Randapparatuur

Fleetmapping

Opleidingen

Functionele eisen 
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Bijlage E Toepassing van Tetra internationaal: beel d uit 

drie landen 

In deze bijlage zijn de governance en uitbesteding van het Tetra-netwerk in België, Finland en 
het Verenigd Koninkrijk beschreven. 
 

Governance of the ASTRID secure digital radio network service 
in Belgium Final 
 
Interview November 2010 with: 
Claude Jacquard Chairman of the Belgian TETRA Users Committee (B-TUC) 
(Document reviewed by Daniel Haché, Director External Relations A.S.T.R.I.D.) 
 
1. Ownership of the service 
Government Owned Government Operated (GOGO) model. 
 
A.S.T.R.I.D. is a limited liability company (NV) under public law and was founded in 1998 at 
the initiative of the federal and local governments in Belgium. 
A.S.T.R.I.D. is a specialised telecom operator for the police and emergency services in 
Belgium. A.S.T.R.I.D. offers three main communication services: digital radio communication, 
paging and control room solutions. 
The management contract signed by the Federal government as represented by the Minister 
of the Interior and A.S.T.R.I.D. establishes the different parties' requirements and the general 
framework within which A.S.T.R.I.D. is to carry out its mission. The management contract was 
established by Royal Decree dated 8 February 1999 (Belgian Monitor dated 27 February 
1999) and debated by the Council of Ministers. 
 
The major considerations behind the Belgian GOGO model are: 

– Legal basis for both the network operator and the users’ committee. 
– Strong users’ committee, directly involved in main issues. 
 
Considerations for future governance of the network: 
– Improve involvement of federal government in further developments. 
 
2. Co-ordination 
The Users Advisory Committee (B-TUC) is the official (by Royal Decree) advisory body that 
represents the users of ASTRID. The mission of B-TUC is to make recommendations 
concerning decisions that relate to the network or the users. B-TUC does this on request and 
on its own initiative, with regard to both functional issues and legal, technical or financial 
matters.  
Organisations which are represented in B-TUC: 

– Fire Fighters Associations 
– Co-ordination and Crisis Centre of the Government 
– FPS (Federal Public Service) Home Affairs 
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– FPS Defence 
– FPS Finance – Customs & Excise Duties 
– FPS Justice  
– FPS Public Health 
– Federal Police 
– Local Police 
– Red Cross  

 
The mission of the B-TUC, as defined by law, is: 

– to give advice and make recommendations to the Minister of the Interior and to the Board 
of Directors of A.S.T.R.I.D. about the execution of the public service delivered by the 
network operator; 

– to formulate proposals concerning: 
- the improvement of the services of A.S.T.R.I.D. 
- the functioning of the radio network and the paging system; 

– to elaborate, manage and develop the multidisciplinary fleetmaps; 
– to define the processes and procedures between the user organizations. 
 
Beyond its legal mission, the B-TUC has progressively developed a constructive partnership 
with A.S.T.R.I.D. and plays more and more a recognized key role as a partner, interface and 
facilitator between the operator, the user organizations and the authorities. 
 
3. Planning, budgeting and control 
The Board of Directors of A.S.T.R.I.D. proposes a business plan for a five-year period and 
updates this plan annually. It is submitted to the Minister, after its approval by the Minister of 
the Budget. 
It contains at least the following elements: the business strategy, SWOT analysis, a 
description of the customer, a description of products and services, the business approach, 
the operational approach, organization and resources, overall planning, the financial plan 
including investments and risk management. 
 
The share capital of the company amounts to 144 million euros. It was subscribed 61% by the 
Federal State and 39 % by the Municipal Holding Company. The company receives its funding 
via subsidies which are allocated from the federal budget and via subscriber fees. 
 
End-users themselves pay for the end-user equipment (radio terminals, pagers, ...). 
A.S.T.R.I.D. has a framework agreement for validated equipment. User organizations make 
use of the advantages of this agreement for purchasing equipment. 
 
The duration of the depreciation (accounting) of the ASTRID system is basically set at 15 
years. 
 
4. User organizations 
ASTRID is firstly aimed at all Belgian public emergency and security services, be they federal 
(emergency medical services, Federal police, Customs, Defence, Penitentiary Administration, 
Governmental crisis and co-ordination centre…), regional (Forest Administration, public 
transport, …) or local (the 196 local police zones and the 265 fire departments, local 
communities, ...), i.e.: 

– all of the Belgian police services and the provincial control rooms. 
– fire fighters: professional brigades, volunteers, company fire crews 
– medical emergency assistance. 
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Within the framework of the internal State security policy, ASTRID also targets private 
organizations that provide emergency services or that, in their public service missions, are 
faced with public safety issues : the Red Cross, private ambulance services, hospitals, energy 
distribution companies, security and fund transfer companies,… International institutions like 
the European Community and NATO are also connected to the network. 
 
Public or private organizations not formally designed by law may also benefit from the services 
of the ASTRID network in compliance with terms laid down by the federal Minister of the 
Interior. An advice of the B-TUC is always needed. 
 
5. Demand management by users 
The needs and requirements of the user organizations have to be permanently taken into 
account. B-TUC plays a major role in structuring the user requirements. B-TUC is aimed to 
guarantee to all user organizations a secure and available network 24 hours a day, 
everywhere where needed and in all circumstances and this, with a real cost efficiency. 
Practical issues are, among others, maintaining and guaranteeing the efficiency, the flexibility, 
the security and the operational functioning of the network service. For example: how to 
manage an efficient and upgradable nationwide multidisciplinary fleet map ? How to define 
the priorities and parameters for more indoor and outdoor radio coverage? How to guarantee 
a reliable and available network 24/7? How to define the rules for nationwide and 
multidisciplinary pre-emption, priorities, voice over IP? How to manage the DMO frequency 
band in a national and international environment? How to define the financial parameters 
regarding the subscriber pricing? 
 
The goals and activities of the B-TUC are aimed at: 

– contributing to an increasing efficiency and the extension of the systems and infrastructure; 
– defining the necessary radio communications processes and procedures for the 

multidisciplinary radio communications; 
– guaranteeing the necessary coherence and efficiency of the multidisciplinary (for daily 

operations of public safety and security organizations, or for all public organizations in 
case of large-scale disasters) communication plans; 

– optimizing and/or facilitating the operational activities of each organization in a 
multidisciplinary environment; 

– delivering expertise and support to less experimented or less structured organizations;  
– on demand, delivering expertise and advice to authorities or unions (e.g. concerning radio 

coverage, fleetmap). 
 
Today’s priorities of the B-TUC are related with: 
– optimization of the indoor and outdoor radio coverage: 

� management of the black spots 
� ASTRID Security Commission; 

– implementation and permanent adaptation of the multidisciplinary fleetmaps; 
– optimization of the capacity, in particular to develop operational data applications (AVL, 

APL...) 
– system reliability and system availability, by developing a maintenance strategy, 

processes and procedures; 
– financial efficiency (subscriptions, public tenders for end user equipment); 
– training policy for the users;  
– development of the ISI. 
 
Concrete results obtained by the B-TUC: 
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– implementation of a minimum training module for end user equipment, used by the 
provincial schools for the personnel of police, fire and medical emergency services; 

– participation in the elaboration of Royal Decrees; 
– creation of a Security Commission for indoor coverage, consisting of delegates of B-TUC; 
– common structure for equipments and services subscription; 
– technical studies concerning the availability and performance of the systems and 

infrastructures (capacity, coverage) and equipment (features, reliability, autonomy, 
ergonomics); 

– operational and functional advice and recommendations for optimization of the systems,  
maintenance, future applications and devices.  

 
6. Supply management of subcontractors 
A.S.T.R.I.D. makes available 11 provincial control rooms, also called Communication and 
Information Centres (CIC´s), to the police and emergency services. There is one in each 
province, plus one in the Brussels-Capital Region. Each control room includes a number of 
workstations which are connected to the radio communication system, on the one hand, and 
on the other to a local computer network with databases containing all operational information. 
The workstations are also connected to the telephone exchange for receiving emergency 
calls. In this way the dispatcher has a fully integrated tool with which he can receive and 
redirect calls and monitor events. 
 
Excerpt from the ASTRID Management contract (by Royal Decree): 
 
Article 10. 
To decrease investments in infrastructure as much as possible ASTRID may co-operate with 
the authorities, other telecommunications operators and other agencies. The aim is a shared 
use of existing and still to achieve infrastructure, subject to the law protecting the privacy and 
compatible with the requirements of safety, security, health and radio coverage. 
 
A.S.T.R.I.D. holds responsibility for all service processes, including the ASTRID Service 
Centre. All services are described in a product catalogue (available on the Internet). 
This Service Centre also monitors the quality of the network 24 hours a day, 7 days a week. 
 
Agreements are made between the user organizations (B-TUC) and A.S.T.R.I.D. concerning 
maintenance and support service processes and goals. A.S.T.R.I.D. has established service 
level agreements with subcontractors, based on the performance agreements with user 
organizations. 
 
Major suppliers: 
Cassidian and Telindus (Belgacom ICT):  radio network systems and control rooms. 
Intergraph: CAD software in control rooms 
Tecnotree: paging network  
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Governance of the VIRVE public safety network service in 
Finland Final 
 
Interviews November 2010 with: 
Pylvänäinen Yrjö (State Security Networks Ltd Erillisverkot – operator representative) 
Heikki Rippa (Police Technical Centre – user representative) 
 
1. Ownership of the service 
Government Owned Government Operated (GOGO) construction. 
 
A statutory company, named State Security Networks Ltd is the operator of the network. 

– 2010 is the 11th operational year – State Security Networks Ltd. was founded in 1999. 
– State Security Networks Ltd is a Limited non-profit company,  
– State Security Networks Ltd. is a limited non-profit company which is 100% owned by the 

Finnish Government.  
– In 2009, State Security Networks generated revenue of €27,5 million and had 70 

employees.  
– Headquarters located in Helsinki.  
– Ownership policy and guidance, the Ministry of the Interior. Department of Rescue. Service 

contracts are signed by State Security Networks and the user organization. 
– There is “loose” servicecontract between  State Security Networks and Ownership policy 

and guidance organisation at Department of Rescue. 
– Operator for VIRVE Tetra-network and three other safety/security networks in Finland 
– A state officer from the Ministry of Finance chairs the governing board of State Security 

Networks Ltd. 
 
Started as a daughter company of state owned Telecom Finland. After the privatisation of 
Sonera the state bought 40% of the shares. Before the merger of Sonera with Telia (Sweden) 
into TeliaSonera the state bought all the shares. Underlying consideration, state security risk 
of transfer of ownership to a foreign company.  
 
2. Coordination 
The main body is the VIRVE Cooperation Group . The group is appointed by Ministry of the 
Interior. 
– Members: 

Ministry of the Interior, Department for Rescue Services, chairman,  National Police Board,  
National Emergency Agency, Border Guard Department,  Defence Command, Ministry of 
Social Affairs and Health, Chairman of VIRVE main user group (Police Technical Centre), 
State Security Networks Ltd., secretary 

– Tasks: 
•Improvement of cooperation between authorities and service providers related to VIRVE 
•Development policy of VIRVE 
•Allocation of the investment funding 
•Reconciliation of tasks of different bodies related to VIRVE 

 
The board has no decision rights. It's an advisory body. The company drives the policy  
making process. Discussions should be more on a strategic level. In practise often operational 
issues are discussed. 
Every county has is own rescue organization (22 in total). There's one representative for all 
rescue organizations. There's a gap between the independent operating municipal and 
regional rescue organization on the one hand and the decision-making in the board. It's hard 
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for the operator to really understand the needs of the users of VIVRE. Every user group holds 
a different point of view. 
The Ministry is more focussed on the legislative process.  
 
The Cooperation Group is supported by a Main user group 
The group is appointed by the VIRVE Cooperation Group 
– Tasks: Tasks related to technology and operation of VIRVE 
– Members come from the same organizations and from the Emergency Response Centre 

Administration and Customs. 
 
3. Planning, budgetting and control 
There is a portfolio management process between the Ministry and the company, but the 
process is complex. 
The company manager decides up to  € 1 mio. Exceeding amounts are approved by the 
governing board. 
Users pay for subscriptions, 60% of the budget. The other 40 % of the budget comes from the 
Ministry of the Interior. 
There are very close connections between the operator and the Department of Rescue of the 
Ministry of the Interior.  
  
4. User organizations 
The VIRVE network is used by the emergency, fire and rescue services, the police, the 
Finnish Defense Forces, the Frontier Guard, social and health services, and other national 
security organizations and mission-critical companies. 
 

 
 
 
5. Demand management by users 
In the beginning there was little guidance on the use of the network. It was learning by doing. 
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Fleetmapping is a usergroup responsibility. This needs more guidance and involvement of the 
participants. The Fleetmapping developed bottom-up. Fleetmapping at the moment is at low 
level. Little capacity planning. The Coordination and user group should give more guidance. 
 
Some mapping is nation wide, some mapping is locally done. In some occasions this led to 
incidents. 
Every user group is responsible for optimizing the size of the talkgroups.  
 
Within the Police organization  (In Finland there's one nation wide Police organization) 
different management levels are involved. All terminals for the Police force are the same. The 
Police Technical Centre supports this process. This centre has an agreement with the 
National Police Board. The subscription and terminal costs are charged to the National Police 
Board. 
The National VIRVE Service for the Police forces is a 24/7 service resourced by experienced 
police sergeants.  This service is essential and necessary for the daily police use of the 
network.  It allows quick response to failures and co-operation which is needed with 
Erillisverkot at those situations.  It supports also police operational events on demanding 
operations and events (eg. dynamic talk groups, load of the network etc.).  The VIRVE service 
has a contact person network of 400 local police officers across the country, which is 
necessary for information change and local support at the field level.  
 
The Police Academy performs the VIRVE training of the Police force by means of a Field 
Command Centre simulator. The Police works in tight cooperation with the Response 
Emergency centres, but have their own Field Command Centres (5) as well. The Police force 
leads its own operations. 
The CIO of the Police is member of the supervisory board of State Security Networks Ltd. 
The police force is moving to more IT based field operation services. This is a new 
development. 
 
For healthcare and rescue teams Fleetmapping only occurs on Response Emergency Centre 
or municipal level. 
 
In case of major disasters no availability failures of the network occurred yet; 'but we where 
lucky'. 
 
At the same time: The roll-out of the Response Emergency Centres went very well. Good 
guided, with good results. (Some handle this very well, others don't.) 
 
6. Supply management of sub contractors 
All standard equipment for the network is purchased. EADS/ Cassidian is the biggest supplier 
for applications (for 15 years). Transmission services come from telecom operators (including 
TeliaSonera).  
There's an open tender for transmission services. It seems to be difficult to move to multi- 
sourcing. A sourcing risk occurs when TeliaSonera will be purchased by a foreign company.  
There's not enough engineering power within the operator to oversee all elements of the 
extremely complex network. 
 
The operator performs quality control on the network service, including management of the 
24/7 Network Control Centre. 
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Network availability depends from activities from the user organization (Fleetmapping, usage), 
the operator (capacity planning (including eliminating 'black holes'), monitoring radio coverage 
and transmission failures, incident and change- and test management) and subcontractors 
(maintenance and fault recovery). 
This needs a lot of coordination on all levels, Coordination group level, Main user group level, 
Response Emergency Centre level. This is a very complex process. On a daily basis people 
manage to solve the problems ('Good old fellows.').  
At the moment there is a project going on for updating and replannig the national Fleetmap 
because of organisational changes at 112 centers.  
 
There's a need for more strategic and technical expertise on Fleetmapping. 
 
The cooperation with suppliers works well in the field of transmission services. 
For the management of new field management IT application improvements are needed. 
Especially test and acceptance management needs improvement. 
 
 
 
Appendix Finland: Details on ownership of network components 
 
Ownership of the transmission: Capacity is leased by the Company from operators (now 
TeliaSonera)  

- In the backbone ( between switches and management center) SDH capacity is leased  that 
is managed with owned  SDH transmission system.  STM frames are split into 2M PDH 
frames for special uses. 2M frames are joined for 10-20MB Ethernet pipes. These pipes 
are the basis for owned  small capacity operator level MPLS router network. 

- for some bigger dispatcher users with several workstation SDH capacity is leased  that is 
used for PDH and IP services 

- n*64 kbit lines (2M frames) from base stations to switch sites are also leased  from the 
operator.  These 2M framed lines are delivered through owned  transmission system 

- PDH, SDH and routers are managed by the company. 
 

applications  
- for command and control (by messaging) are owned  by users. Company delivers 

application interface of the Cassidian (EADS) server.  In small scale the Company offers 
also our owned  WEB service interface fro user applications.  

Base station sites we lease.   
- Company pays rent for antenna sites and room for the cabinet  
 
network management system 

- Company has their own  Cassidian delivered NetAct (Nokia) management system for 
TETRA 

- For SDH and PDH and router network Company has a management system 
- Company misses an umbrella information system for service availability “awareness” 

In the management centre Company makes use of an incident ticketing system 
- Company delivers the tickets concerning for example a base station to the service provider 

to repair the base station equipment or to TeliaSonera to repair the transmission 
- With the ticketing system the Companye e-mails information of service availability to 

operative organisations ex 112 emergency response center, police VIRVE service, etc. 
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Governance of the Airwave secure digital radio network service 
in the England, Scotland and Wales   Final; supplemented 
 
Interview November 2010 with: 
Jonathan Kalisch (National Policing Improvement Agency; NPIA) supplemented with further 
details on prizing model and investments in new business functionality 
 
1. Ownership of the service 
Contractor Owned -Contractor Operated (COCO) PublicPrivatePartnership construction. 
 
Airwave is a digital trunked radio service for police and other emergency services in England, 
Scotland and Wales provided by Airwave Solutions Limited under contract to the NPIA. 
Airwave Solutions Ltd will be responsible for providing the service until 2020.  
This is a nationwide framework agreement. The framework encompasses a common prizing 
model and a standardized set of Service Levels. The 55 Police forces make use of this 
framework to contract their demanded services. 
80 percent of the revenue of Airwave comes from the NPIA contract. The other 20 percent 
comes from separate contracts with the Fire department (Firelink), the Health department 
(There are separate contracts for the Scottish and Welsh Ambulance services.) and privately 
owned companies. 
 
The Framework offers the possibility that new services such as Mobile data or Airwave 
Olympic enhancements can be added to the contract via a contract amendment known as a 
Contract Change Notification (CCN) rather than an entirely new contract. 
 
In Oct 2010Airwave won a contract for the supply of secure communications services for the 
London 2012 Olympic Games.  
 
With the mobile data proposition, Airwave were competing with other suppliers so the offering 
was more competitive. With new services such as the Olympics or new developments such as 
network monitoring for forces the government has insisted on transparency of costs. This has 
enabled the questioning of Airwave's cost base and get better deals than originally offered. 
For any new contractual arrangement it is worth getting full open book from the supplier with 
view of their cost base, agreed margins, day rates etc. We would insist on this in a any new 
contract. 
 
Airwave is classified as part of the critical national infrastructure.  
 
NPIA is a non-departmental public body and receives funding via the  Home Office. 
NPIA acts as the Authority for the Airwave contract and as a result is responsible for due 
diligence and veto rights in case of changes in the ownership model of Airwave. Exit 
regulations are part of the contract. 
Airwave owns all assets of the network service. 
Airwave delivers priced services to the public safety organizations. 
 

The Airwave company’s ultimate parent company in the UK is Guardian Digital 
Communications Holdings Limited (“GDCHL”). The parent company of GDCHL is 
Guardian Digital Communications Luxembourg S.a.r.L. (“GDCLux”). As at 30 June 2009 
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GDCLux was owned 50.001% by the Macquarie European Infrastructure Fund II 
(“MEIFII”), an unlisted fund domiciled in Luxembourg, and 49.999% by the Macquarie 
Communications Infrastructure Group (“MCG”), a fund publicly listed in Australia.  On 22 
July 2009 all of the securities in MCG were acquired by the Canadian Pension Plan 
Investment Board (“CPPIB”) following a public offer to its shareholders. CPPIB looks to 
acquire a significant interest in global infrastructure assets mainly in North America and 
Western Europe. 

 
The major considerations behind the COCO model: 
– Supplier takes risks for development in difficult accessible British landscape. This enabled 

Airwave to deliver a service to 54 UK police forces using 3500 base stations on time and 
to budget. 

 
Considerations for future governance of the network: 
– Continue the PPP construction but not for 15-20 years.  
– Create the ability to swap operator after 8 years. 
– Be aware of risks involved in changing to another provider (current provider is a 

monopoly) 
– Requires educated and experienced people to monitor and control the provider on: 

� Architecture 
� Performance 
� Security 
� Cost-benefit management 

 
 
2. Coordination 
There is a Programme Board for the Airwave Service. Participants are the NPIA, the 
Association of Chief Police Officers (ACPO) and other key stakeholders including Police 
Federation, Association of Police Authorities and Her Majesties Inspector of Constabularies. 
This works well for strategic planning,  cost management (bringing costs down), quality 
management and usage planning. 
Ambulance and Fire department are not involved in the Program Board. So there's no overall 
governing board for all services. 
There is an Advisory Board wherein Police, Ambulances and the Fire department participate. 
 
3. Planning, budgeting and control 
 
The monitoring and control over of the network services is performed by Airwave. The Model 
Service Contract that each force signs up to support the same Service Level Agreement with 
Airwave, structured via the Framework Agreement. ('We pay them to monitor and fix the 
network. We don't want to see the problem. We want to have availability. – we would be 
assured that Airwave have used Problem Management to identify the issue and fixed any 
bigger underlying problem). Major incidents are reported daily. When scaling up is required in 
case of a public disaster Airwave deploys mobile BS's. 
Contingency in the network is achieved by redundancy in the GBN (via GBNR) and clustering 
of switches (each switch has dedicated hot standby) 
 
ITIL standards are used to secure the Quality of Service. 
 
The Police force holds responsibility for the usage of the terminals. 
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The Ambulance services have and end-to-end service contract with Airwave, including the 
monitoring an control over the terminals. 
The Network Management  Centre (NMC) is managed by Airwave. 
 
The budget for the core service delivery (coverage, CCI ports, gateways) and budgeting for 
underground services and Disaster Recovery services  is performed by NPIA.  
 
Forces are responsible for menu budget for additional enhanced coverage in areas they 
require this or for coverage in-building such as arenas, railway stations and airports 
 
There's a core traffic charge for each force based on the number of base stations in a force 
area. If a force exceeds its usage allocation it has to pay the delta. Charges include a fixed 
price for provision of the service, including a set volume of traffic, together with a variable 
charge that applies if the force exceeds its set monthly traffic volume. 
 
Because of the way the network was modelled financially the price per user does not go down 
if more users come on the network as it would have made for a more expensive up front cost. 
The Government has asked Airwave to explore a gainshare approach whereby Airwave can 
bring new users onto the network (who may not necessarily be public safety) and share the 
revenue with existing government users.  
 
The concern that new users may affect the capacity is addressed. There can be bursts of 
capacity at a special event (planned or unplanned). This needs to be controlled by ensuring 
that only valid PSS users can be on the network and having effective service capacity SLA so 
that if capacity is exceeded over a period of time then the capacity in a base site is uplifted. 
This is still in progress and not  yet settled. 
 
The contract requires both parties to agree a benchmark review after 6 years but it cannot 
force Airwave to reduce its price if the review finds the pricing too steep. Its a review without 
authority. Airwave will argument that a PPP scheme requires Airwave to build a sustainable 
business model for the life time of the contract. 
 
4. User organizations 
All police forces in England, Scotland and Wales, the British Transport Police, the Serious and 
Organised Crime Agency and other police agencies use Airwave. Also the fire and ambulance 
services use Airwave nationally. 
 
5. Demand management by users 
For the Police the NPIA has a dedicated role in Fleetmapping. NPIA works in close 
cooperation with the Police forces and other public safety services. 
NPIA produces for instance the STANDARD OPERATING PROCEDURE GUIDE ON MULTI-
AGENCY AIRWAVE INTEROPERABILITY. 
This document has been produced by the National Policing Improvement Agency (NPIA) on 
behalf of the Ambulance Chief Executive Group, Chief Fire Officers Association (CFOA) and 
the Association of Chief Police Officers (ACPO). This Guide contains information to assist the 
ambulance service, fire and rescue service and police service and other Category 1 and 2 
Responder Agencies in the United Kingdom in the use of Airwave for Interoperable Voice 
Communication. 
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NPIA develops scenario's for testing and issues instructions to take misbehaving users of the 
system. 
 
Capacity planning is performed in close cooperation between NPIA and the Polices forces. 
Airwave does the load monitoring.  
 
Innovation is managed through the Functionality Roadmap, with network releases (developed 
by Airwave). 
Investments for innovations fall under the PublicPrivatePartnership Risk and Reward model.   
 
6. Supply management of sub contractors 
The Tetra network is owned and operated by Airwave.   
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Bijlage F Gedetailleerde uitwerking van alternatiev en 

voor tactisch beheer 

In deze bijlage zijn de alternatieven uitgewerkt. Per alternatief is beschreven: de scope, 
motivatie keuze, governance, kansen en risico’s, implementatie termijn en voorwaarden, 
bijdrage aan probleemoplossing en voldoen aan kwaliteitscriteria. 
 
 

1. Organiseren binnen de overheid 
 
Alternatief 1.a Tactische Multi regie-organisatie b innen vtsPN   
 
Scope 
De tactische Multi regie-organisatie brengt de functionele vraag van de verschillende 
kolommen  uit het veld en het aanbod aan ICT diensten van de verschillende leveranciers 
samen. De operationele regie is uitbesteed. 
 

Regie op 
dienstverlening

Veiligheidsberaad

Diverse 

leveranciers

Ministerie V&J  Diverse 

leveranciers

Multi regie-

organisatie binnen 

vtsPN

Diverse 

leveranciers

Diverse 

leveranciers

Aangewezen 

gebruikersOperationeel
(Het ‘verrichten’
van de 
dienstverlening)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraag naar
dienstverlening

Aanbod van 
ICT

Multi regie-organisatie binnen vtsPN

Multi disciplinaire 

vraagsturing Tactisch 
overleg

Bestuurlijke
regiegroep 

CIO management
structuur

Leveranciers
overleg

Beheer
Plan

= buiten overheid= binnen overheid  
 
Motivatie keuze 
Dit alternatief vloeit voort uit de reeds in gang gezette ontwikkeling bij vtsPN om het huidige 
UMS om te vormen naar een intern verzelfstandigde Multi organisatie.  
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Governance 
Bij dit alternatief wordt UMS een zelfstandige divisie Multi binnen vtsPN.  

• De regieorganisatie stelt jaarlijks een Beheerplan en -budget op en rapporteert over de 
uitkomsten van het gevoerde beheer. De formele rapportagelijnen lopen naar het 
Ministerie van VenJ. De inhoudelijke rapportagelijn loopt via de CIO management structuur 
in het OOV veld naar de Bestuurlijke Regiegroep. 

• Ten behoeve van een meer proactieve sturing op de vragen uit het veld worden de 
tactische regietaken ten behoeve van vraagbundeling richting het OOV veld versterkt. 

• Alle leverancierscontacten en de aanbesteding van diensten verlopen via de tactische 
regieorganisatie. Daartoe wordt ook het tactisch leveranciers- en contractmanagement bij 
UMS versterkt.  

• De operationeel beheerprocessen vertonen voor een deel overlap met de 
beheerprocessen bij de leveranciers. Op basis van een businesscase wordt daarom 
bepaald of de operationele regietaken worden uitbesteed. 

 
Kansen 

• Betere bediening van de 
klantvraag uit de kolommen en 
regio’s 

• Sturing op budget en prestaties 
door Bestuurlijke Regiegroep 

• Duidelijke rolverdeling tussen 
tactische vraagsturing door het 
veld en tactische vraagbundeling 
door UMS 

• Efficiency verbetering van de 
operationele regietaken 

Risico's 
• UMS blijft onderdeel van de 

primair op de Politieorganisatie 
gerichte vtsPN. Inzet is afhankelijk 
van prioriteitstelling Politie 

• De versterking van de tactische 
regierol vereist investering in 
ontwikkeling kennis en kunde. 

 

 
Implementatie termijn en voorwaarden 

• De versterking van de tactische regie behoeft geen grote structuurwijzigingen en kan 
binnen een jaar worden gerealiseerd.  

• Voor de uitbesteding van het operationeel beheer dient eerst een  business case 
opgesteld worden. Bij een positieve businesscase beslaat de realisatie plm. 1 ½ jaar. 

 
Levert een goede bijdrage aan probleemoplossing  

• Door versterking tactische regie bij UMS verbeterde afstemming vraag-aanbod 
• Betere inrichting van de management cycli door introductie beheerplan en 

beheerrapportage 
• Door focus op bestaande dienstverlening een beperkte bijdrage aan business innovaties, 

zoals toepassing van breedband datacommunicatie . Financiële risico voor de innovatie 
ligt wel volledig bij de overheid. 

 
Voldoet gemiddeld aan kwaliteitscriteria  

• Betere afstemming tussen vraag en aanbod van dienstverlening 
• Bijdrage aan efficiency door uitbesteding operationeel beheer. Overheid blijft 

verantwoordelijk voor financiering. 
• Daadkracht beperkt doordat UMS onderdeel is van vtsPN 
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Alternatief 1.b Shared Service Center (SSC) voor OO V 
 
Scope 
Het Shared Service center levert geïntegreerde proces en ICT diensten aan het voor OOV 
veld. Het is een zelfstandige organisatie. 
 

Regie op 
dienstverlening

Veiligheidsberaad

Diverse 

leveranciers

Ministerie V&J  Diverse 

leveranciers

SSC OOV

Diverse 

leveranciers

Diverse 

leveranciers

Aangewezen 

gebruikersOperationeel
(Het ‘verrichten’
van de 
dienstverlening)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraag naar
dienstverlening

Aanbod van 
ICT

SSC OOV 

Multi disciplinaire 

vraagsturing Tactisch 
overleg

Bestuurlijke
regiegroep 

Leveranciers
overleg

CIO management
structuur

Beheer
Plan

= buiten overheid= binnen overheid  
 
Motivatie keuze 
Dit alternatief vloeit voort uit het overheidsbrede streven om het functioneel beheer van 
ketenprocessen te consolideren in professionele organisatie met een zekere schaalgrootte. 
Het huidige UMS kan daarbij samengaan met de Organisatie voor Fysieke Veiligheid en 
uitgebouwd worden naar een SSC voor de OOV sector. Een andere, maar minder gewenste 
,mogelijkheid is het onderbrengen van de UMS dienstverlening in het nieuw te vormen 
dienstencentrum van de Nationale Politie dat ook diensten verleent aan het OOV veld. 
 
Governance 

• Tactische regievoering op meldkamerdomein onderdeel van SSC voor veiligheid of Politie 
• De minister die verantwoordelijk wordt voor de SSC is tevens politiek verantwoordelijk voor 

de mogelijke gevolgen van een probleem in de publieke dienstverlening 
 
Kansen 

• Ondersteuning ketenintegratie 
OOV 

• Professionaliteit door 
schaalgrootte  

 

Risico's 
• Onduidelijkheid over ontwikkeling 

SSC’s bij de overheid 
• Herschikking personeel en 

middelen UMS 
• Onduidelijkheid over ministeriële 

verantwoordelijkheid voor SSC 
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Implementatie termijn en voorwaarden 
• De oprichting van een nieuw SSC en de overgang van UMS vergt uitgebreide 

voorbereidingen en organisatieveranderingen. De realisatie vergt plm. 2 jaar. 
 
Levert een gemiddelde bijdrage aan probleemoplossing 

• Door de vele betrokken partijen bij een SSC beperkte bijdrage aan betere afstemming 
vraag en aanbod. 

• Door ketenbrede dienstverlening levert het SSC een bijdrage aan business innovaties, 
zoals toepassing van breedband datacommunicatie . Financiële risico voor de innovatie 
ligt wel volledig bij de overheid. 

 
Voldoet gemiddeld aan kwaliteitscriteria 

• Levert een bijdrage aan toekomstvastheid en stabiliteit vanwege de integrale 
dienstverlening aan de OOV keten  

• Beperkte bijdrage aan daadkrachtig en snel door gedeelde ministeriële 
verantwoordelijkheid 

• Hogere efficiency door schaalvoordelen 
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Alternatief 1.c. Zelfstandige Staats NV 
 
Scope 
De Staats NV is een zelfstandige onderneming en levert een geïntegreerde functionele dienst 
aan het OOV veld. De  Staat is voor 100% aandeelhouder. De Code Corporate Governance 
(code Tabaksblat) is volledig van toepassing op het bestuur van de onderneming. 
 

Regie op 
dienstverlening

Veiligheidsberaad

Diverse 

leveranciers

Ministerie V&J  Diverse 

leveranciers

Staats NV

Diverse 

leveranciers

Diverse 

leveranciers

Aangewezen 

gebruikersOperationeel
(Het ‘verrichten’
van de 
dienstverlening)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraag naar
dienstverlening

Aanbod van 
ICT

Staats NV

Multi disciplinaire 

vraagsturing Tactisch 
overleg

Raad van 
Commissarissen Beheer

Plan

Leveranciers
overleg

Bestuurlijke
regiegroep 

= buiten overheid= binnen overheid  
 
Motivatie keuze 
Dit alternatief vloeit voort uit de ervaringen in België en Finland en voorbeelden in Nederland 
met prorail en Tennet. In die landen zijn voor het beheer van public safety netwerken en 
aanpalende systemen separate Staats NV's opgericht.  
 
Governance 

• Onderbrengen regieorganisatie in juridische entiteit van  Staats NV  (concessie) 
• Minister van Financiën is 100% aandeelhouder 
• Minister VenJ is beleidsverantwoordelijke en subsidieert 
• Toezicht door IOOV 
• NV levert functionele dienst aan afnemers 
• NV besteedt technische componenten aan en sluit contracten af met leveranciers 
• Staats NV kan ook diensten aan derden leveren 
 
Kansen 

• Efficiency voordelen door nauwe 
contractrelatie met leveranciers  

• Transparante aansturing door 
OOV veld 

• Eigen financieel beleid 
(investeringen/afschrijvingen) 

Risico's 
• Staats NV geen gangbaar 

governance model in Nederlandse 
situatie 

• Staat NV blijft gebonden aan  
aanbestedingsplicht 
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• Prestatieprikkels 
• Minister op afstand van uitvoering 
• Schaalvoordelen door mogelijkheid 

van dienstverlening aan derden 
 

 

 
Implementatie 

• De oprichting van een staats NV en de overgang van UMS vergt uitgebreide 
voorbereidingen en transitie. De realisatie vergt plm. 2-3 jaar. 

 
Levert een goede bijdrage aan probleem oplossing 

• Verdergaande verzakelijking van de vraag-aanbod relatie 
• Versterken strategisch beheer door ontvlechting van beleids- en toezicht rol op Ministerie 

van VenJ en uitvoering door Staats NV  
• Staats NV biedt mogelijkheden om te investeren in business innovaties, zoals toepassing 

van breedband datacommunicatie 
 
Voldoet gemiddeld aan kwaliteistcriteria 

• Formele status Staats NV draagt bij aan toekomstvastheid en stabiliteit 
• Besturing van Staats NV door een Raad van Commissarissen draagt bij aan daadkrachtig 

management 
• Hoge efficiency door eigen financieel beleid 
• Past niet bij rolopvatting van de overheid dat taken waar mogelijk aan de markt worden 

overgelaten 
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2. Uitbesteding buiten de overheid 

 
De alternatieven voor uitbesteding buiten de overheid vragen meer voorbereiding en een 
verdergaand transitieproces dan de optimalisatie binnen de overheid. 
 
Voor een goed begrip van de betrokkenheid van de private sector bij overheidsdiensten 
hanteren wij de volgende omschrijvingen, deels ontleend aan de Handreiking Sourcing van 
BZK en deels ontleend aan internationale inzichten over vormen van  Publiek Private 
Samenwerking 
 
Bij uitbesteding betrekt de overheid diensten uit de markt, vaak met kortlopende contracten. 
De overheid blijft eindverantwoordelijk voor de dienstverlening. Soms worden daarvoor taken 
overgedragen aan de markt (outtasking), soms worden met de taken ook de bedrijfsmiddelen 
en het personeel overgedragen aan de leverancier (outsourcing). 
 
Een andere vorm van uitbesteden is de Publiek Private Samenwerking. Dit is een vergaand 
zakelijk samenwerkingsverband tussen een overheidsorganisatie en een of meer private 
partijen, op basis van gelijkwaardigheid tussen de overheidsorganisatie en de leverancier(s).. 
 
De in bekendste vorm is de z.g. DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) 
constructie. Deze omvat: 

• Contracten voor lange termijn: meestal 10 - 30 jaar. De contractlengte is gekoppeld aan de 
levensduur van de dienst of de belangrijkste bedrijfsmiddelen, maar meestal iets korter. 

• Resultaten / output specificaties: de dienst wordt gedefinieerd in output specificaties, in 
plaats van input specificaties. 

• Een consortium of concessie, bestaande uit meerdere private partners vormt een Special 
Purpose Vehicel (SPV) (meestal een BV).  

• Verdelen van risico's en verantwoordelijkheden: de verantwoordelijkheden voor deze 
activiteiten en resultaten  die beter kunnen worden beheerst en beheerd door de private 
partner worden overgedragen van de overheid aan het consortium. 

• Meetbare prestatie: de uitgangen / resultaten zijn meetbaar. De wijze van  meten is 
opgenomen in het contract 

• Betaling naar prestatie: de overheid betaalt alleen wanneer meetbare  diensten / prestaties 
zijn geleverd; en de betaling kan afhangen van de kwantiteit en kwaliteit van de dienst 

• Flexibel contract met mechanismen voor variaties 
• Private financiering, bestaande uit aandelen en obligaties 
 
Een andere vorm van PPS is een consortium, waarin de overheid en de private partijen een 
Joint Venture aangaan en eigen bedrijfsmiddelen en personeel inbrengen. De overheid heeft 
daarin een minderheids belang. 
 
Voor het eigendomsverhouding van de bedrijfsmiddelen zijn verschillende vormen mogelijk. 
1. De private partner, zonder juridisch eigenaar te zijn van de bedrijfsmiddelen, draagt aan het 
einde van het contract het bezit over aan de overheid. Dit is een Government Owned 
Company Operated (GOCO) constructie. 
2. De private partner is eigenaar van de bedrijfsmiddelen gedurende de contractperiode en 
draagt dit aan het einde van het contract over aan de overheid. 
3. De private partner is voor onbeperkte tijd eigenaar van de bedrijfsmiddelen. 
Bij beëindiging en eventuele vernieuwing van het contract kan opnieuw over het eigendom 
onderhandeld worden. Dit is een Company Owned Company Operated (COCO) constructie. 
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Alternatief 2.a Uitbesteding van de regie-organisat ie aan een service integrator 
 
Scope 
 
De service integrator levert een functionele dienst aan de afnemers in het OOV veld. De 
service integrator voert regie over de achterliggende leveranciers.  
 

Regie op 
dienstverlening

Veiligheidsberaad

Diverse leverancier

Ministerie V&J  Service integrator

Service integrator

Service integrator Diverse 

leveranciers

Aangewezen 

gebruikersOperationeel
(Het ‘verrichten’
van de 
dienstverlening)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraag naar
dienstverlening

Aanbod van 
ICT

Uitbesteden regieorganisatie 
(Service integrator)

Multi disciplinaire 

vraagsturing

Raam
Contract

Strategisch
overleg

Bestuurlijke
regiegroep 

Dienst-
verlenings

overeenkomstt

= buiten overheid= binnen overheid  
 
Motivatie keuze  
In dit alternatief is niet alleen het aanbod van ICT diensten aan leveranciers1 uitbesteed, maar 
is ook de regievoering aan een service-integrator in de markt uitbesteed. De financiering blijft 
in handen van de overheid. 
 
Governance 

• De overheid is eigenaar van de bedrijfsmiddelen en financiert de investeringen 
• De service integrator ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en beheert de dienst  
• Het Ministerie van VenJ sluit het contract 
• Aangewezen gebruikers sluiten dienstverleningsovereenkomsten   
• Ministerie besteedt functionele dienst aan (stuurt niet op technologie) 
• Service integrator voert regie over ICT leveranciers (waaronder IVent) 
 
Kansen 

• Focus op functionele vraagsturing, 
Risico's 

• Vereist sterke vraagsturing door 

 

 
1 Op dit moment is naast een aantal marktpartijen ook IVent (onderdeel Ministerie van Defensie) een leverancier voor C2000. 
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onafhankelijk van (veroudering 
van) technologie 

• Minister op afstand van uitvoering 
• Betrekken competenties van 

marktpartijen 
• Beperkt aantal contractpartijen  

voor de overehid 
 

veld en Ministerie van VenJ 
(functionaliteit, kwaliteit, contract) 

• Beperkte betrokkenheid bij  OOV 
keten 

• Herschikking personeel en 
middelen 

• Beperkt aantal marktpartijen 
• Verlies kennis bij overheid over 

achterliggende technologie 
• Complex aanbestedings traject 
• Marktpartij stuurt overheidsdienst 

Ivent aan 
 
Implementatie 

• De uitbesteding van regiefunctie aan een service integrator in de markt vereist een 
uitgebreide voorbereiding en transitie, met name op personeelsgebeid. De realisatie vergt 
plm. 2 jaar. 

 
Levert een beperkte bijdrage aan probleemoplossing 

• Uitbesteding aan een service integrator levert een bijdrage aan de verzakelijking van de 
vraag–aanbod relatie 

• Draagt nauwelijks bij aan business innovaties, zoals toepassing van breedband 
datacommunicatie doordat investeringsrisico bij de overheid blijft. 

 
Voldoet beperkt aan kwaliteitscriteria 

• De beperkte contractduur bij traditionele uitbesteding (4-8 jaar) beperkt de 
toekomstvastheid en stabiliteit 

• De contractrelatie versterkt de daadkrachtige sturing, maar belemmert het snel inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen 

• Doordat de financiering blijft liggen bij de overheid is er een geringe bijdrage aan de 
efficiency 
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Alternatief 2.b Consortium 
 
Scope 
Het Consortium is een zelfstandige onderneming en levert een geïntegreerde functionele 
dienst aan het OOV veld. De  Staat is voor 49,9% (minderheids-) aandeelhouder. De Code 
Corporate Governence (code Tabaksblat) is volledig van toepassing op het bestuur van de 
onderneming. 
 

Regie op 
dienstverlening

Veiligheidsberaad

Consortium

Ministerie V&J  Consortium

Consortium

Consortium Diverse 

leveranciers

Aangewezen 

gebruikersOperationeel
(Het ‘verrichten’
van de 
dienstverlening)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraag naar
dienstverlening

Aanbod van 
ICT

Consortium

Multi disciplinaire 

vraagsturing

Raam
Contract

Dienst-
verlenings

overeenkomstt

Toezichthoudend
orgaan

Bestuurlijke 
regiegroep 

= buiten overheid= binnen overheid  
  
 
Motivatie keuze 
De keuze voor dit alternatief vloeit voort uit het in Duitsland opgezette consortium voor het 
beheer van de administratieve automatisering van het Duitse leger, zoals beschreven in het 
rapport 'Leren van de buren' van HEC. 
 
Governance 

• Consortium in de vorm van een Joint Venture (51.1% privaat-49,9% overheid). 
• Staat brengt eigen mensen en bedrijfsmiddelen in; winst van Consortium valt voor deel 

terug aan de staat  
• Consortium ontwikkelt, bouwt, financiert, onderhoudt en beheert de dienst  
• Ministerie van VenJ sluit contract 
• Aangewezen gebruikers sluiten dienstverleningscontract  
• Ministerie van VenJ besteedt functionele dienst aan (stuurt niet op technologie) 
 
Kansen 

• Consortium doet voorfinanciering 
• Focus op functionele vraagsturing, 

onafhankelijk van (veroudering 

Risico's 
• Contractduur van minimaal 10 jaar 

is lang voor ICT diensten 
• Complexe aanbesteding 
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van) technologie 
• Combinatie van kennis van OOV 

processen en  technologische 
capaciteiten,  projectmanagement-
kunde en de financiële 
mogelijkheden van het  
bedrijfsleven 

• Overheid neemt naar afloop 
contract bedrijfsmiddelen over 

• Winst kan ingezet worden voor 
business  innovaties 

• Schaalvoordelen door mogelijkheid 
van dienstverlening aan derden 

• Complexe verantwoordelijkheids-
verdeling tussen staat en private 
partners 

• Herschikking personeel en 
middelen 

• Beperkt aantal marktpartijen 
• Overheid is terughoudend met 

staatsdeelnemingen 

 
Implementatie 

• Het opzetten van een consortium vraagt een uitgebreide voorbereiding, aanbesteding en 
transitie, zowel juridisch, op personeelsgebied en voor de bedrijfsmiddelen. De realisatie 
vergt plm. 3 jaar. 

 
Levert een goede bijdrage aan probleemoplossing 

• Uitbesteding aan consortium versterkt de afstemming tussen vraag en aanbod. 
• Doordat winst van Consortium gedeeltelijk terugvloeid naar de overheid ontstaat er ruimte 

voor business innovaties, zoals toepassing van breedband datacommunicatie. 
 
Voldoet gemiddeld aan kwaliteitscriteria 

• Opzetten van een Consortium voor plm. 10 biedt toekomstvastheid en stabiliteit 
• De gedeelde verantwoordelijkheden heeft een en negatief effect op de daadkracht en 

snelheid 
• Door de mogelijkheid van private financiering neemt de efficiency toe 
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Alternatief 2.c Publiek Private Samenwerking (PPS) 
 
Scope 
Bij een PPS levert een specifiek voor dit doel opgerichte private onderneming tegen betaling 
functionele diensten aan het OOV veld. De overheid neemt niet zelf deel in de onderneming. 
 

Regie op 
dienstverlening

Veiligheidsberaad

PPS

Ministerie V&J  PPS

PPS

PPS Diverse 

leveranciers

Aangewezen 

gebruikersOperationeel
(Het ‘verrichten’
van de 
dienstverlening)

Tactisch
(Het ‘inrichten’
van de 
dienstverlening)

Strategisch
(Het ‘richten’
van de 
dienstverlening)

Vraag naar
dienstverlening

Aanbod van 
ICT

Publiek Private Samenwerking 

Multi disciplinaire 

vraagsturing

Raam
Contract

Dienst-
verlenings

overeenkomstt

Strategisch
overleg

Bestuurlijke 
regiegroep 

= buiten overheid= binnen overheid  
 
Motivatie keuze 
Dit alternatief vloeit voort uit ontwikkelingen in Nederland rondom het realiseren van 
infrastructurele werken volgens de PPS formule en de wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk 
(VK) de dienstverlening van het publicsafety network met een PPS is vormgegeven. Bij een 
PPS constructie is de financiering en de dienstverlening in handen van private partijen. In de 
VK situatie is het eigendom van de bedrijfsmiddelen in handen van de private dienstverlener 
(COCO). In Nederland is bij PPS constructies het eigendom van de bedrijfsmiddelen veelal in 
handen van de Staat (GOCO). 
 
Governance 

• Overheid is eigenaar van de bedrijfsmiddelen (Overheid kan het het eigendom  ook 
overgedragen aan een private partij.) 

• Leverancier ontwikkelt, bouwt, financiert, onderhoudt en beheert de dienst  
• Ministerie VenJ sluit raamcontract 
• Budget wordt overgeheveld naar aangewezen gebruikers 
• Aangewezen gebruikers sluiten dienstverleningscontract  
• Ministerie besteedt functionele dienst aan (stuurt niet op technologie) 
 
Kansen 

• Kosten reductie bij gelijkblijvend 
gebruik 

Risico's 
• Monopoly van leverancier (10-30 

jaar) 
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• Focus op functionele vraagsturing, 
onafhankelijk van (veroudering 
van) technologie 

• Beleid en geld afweging door 
aangewezen gebruikers 

• Voordelen private financiering 
• Risico voor ontwikkeling en bouw 

bij leverancier 
• Efficiency prikkel bij leverancier 

• PPS voor ICT dienstverlening in 
Nederland nog niet toegepast 

• PPS aansturen vereist zware 
contractmanagement  expertise 
aan vraagzijde 

• Complexe aanbesteding en 
allocatie contractrisico’s 

• Beperkte betrokkenheid bij OOV 
keten 

• Herschikking personeel 
• Openbreken contract voor grote 

business innovaties is niet goed 
mogelijk 

• Beperkt aantal marktpartijen 
 
 
Implementatie 

• Het opzetten van een PPS constructie vereist een uitgebreide voorbereiding, aanbesteding 
en transitie, zowel juridisch, op personeelsgebied en voor de bedrijfsmiddelen. De 
realisatie vergt plm. 3-4 jaar. 

 
Levert een gemiddelde bijdrage aan probleemoplossing 

• PPS biedt voordelen voor functionele afstemming van vraag en aanbod. Stelt wel hoge 
eisen aan de overheid als contractpartner. 

• Afweging beleid-geld wordt versterkt doordat budget is overgeheveld naar aangesloten 
gebruikers. 

• De strenge contractvoorwaarden en lange looptijd bieden weinig ruimte voor tussentijdse 
business innovaties, zoals het toepassen van breedband datacommunicatie 

 
Voldoet goed aan kwaliteitscriteria 

• De PPS constructie levert door de verzakelijking een bijdrage aan een meer daadkrachtige 
sturing. 

• De langlopende contracten waarborgen toekomstvastheid en stabiliteit.  
• De private financiering en betaling naar geleverde prestatie leveren een bijdrage aan de 

efficiency van de dienstverlening. 
 


