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Zestig

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als je twee keer gewaar-

schuwd bent, telt dat dan voor drie of vier keer? Ik zou zelf kie-

zen voor het exponentiële karakter, dat is sterker dan optellen. 

Een keer waarschuwen telt voor twee, twee keer waarschuwen 

voor vier, drie keer voor acht. Ik maak hier uit op: als je drie keer 

gewaarschuwd bent, dan pas je wel heel erg goed op je tellen. 

Dan weeg je alles af, heb je ogen in de achterkant van je neus 

en sta je zo strak als veer op te letten. “Hallo, drie keer gewaar-

schuwd, ik tel voor acht. Dan laat ik me heus niet ringeloren”, 

denk ik dan. 

Hoe zou dat bij de overheid werken? Neem een Poldercrash. Daar 

verliep niet alles zoals het hoorde. De oorzaak was vooral omdat 

de gebruikers niet precies wisten wat ze met hun portofoons 

moesten doen. Ok, kan gebeuren. We zijn er om te leren, niet-

waar.

Dan stappen we naar Hoek van Holland. We wisten van de 

Poldercrash dat we met de verbindingen moesten opletten. En 

dus... gaat het weer mis. Don Berghuijs fileerde het probleem 

goed. Een van de conclusies/verbeterpunten was dat er meer 

aan opleidingen moest worden gedaan. Nou ja, twee waarschu-

wingen, nu zal het wel niet meer zo’n vaart lopen. Het zal toch 

niet een derde keer mis gaan?

En ja natuurlijk, het gaat weer mis. Ditmaal in Haren. Job Cohen 

onderzoekt het geheel en komt toch een conclusie: de mensen 

moeten beter worden opgeleid met betrekking tot hun commu-

nicatie. Da’s drie maal. Lijkt me dat dat toch wel genoeg is? Dat 

eindelijk wat wordt gedaan voor de mannen en vrouwen die in 

het veld tegenover een feestende menigte, neergestort vliegtuig 

of doorgesnoven hooligans staat?

De week hoorde ik op de radio dat er de laatste twee jaar zestig 

(ja, u leest het goed, zestig) rapporten en onderzoeken zijn 

geweest over de kwaliteit van de politieacademie. Zestig keer is 

iemand gewaarschuwd op het ministerie van V & J. Zestig keer 

is er een document langsgekomen. Zulke berichten geven me 

weinig hoop op snelle verbeteringen. Als je gaat rekenen voor 

hoeveel een zestig keer gewaarschuwd mens telt, kom je uit op 

1,15� maal (tien met achttien nullen).

Bij 1,152 maal (tien met achttien nullen) kan ik me niets meer 

voorstellen. Zou het ministerie zich wellicht hopelijk er nog wel 

wat bij kunnen voorstellen? 

Henk van Beek
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Ministerie V&J loopt
achter feiten aan

nMS stap dichterbij
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TTMS nieuwe distributeur voor 
Rohde & Schwarz
Total Test & Measurement Support (TTMS) 

te Nieuw Vennep is per 1 april 2013 aange-

steld als officiële distributeur in de Benelux 

voor de Value Instruments productlijn van 

Rohde & Schwarz en haar dochterfirma HA-

MEG Instruments. Het portfolio omvat o.a. 

digitale oscilloscopen, spectrum analyzers, 

signaal generatoren en DC voedingen. 

TTMS is sinds 10 jaar actief in de Benelux 

markt en vooral gespecialiseerd in AC/DC 

programmeerbare voedingen, kalibratie ap-

paratuur, audio & video en algemene instru-

mentatie. Rohde & Schwarz is van oudsher 

een belangrijke leverancier op het gebied 

van hoogfrequent test- en meetapparatuur 

voor radiocommunicatie en broadcast-toe-

passingen. Met de overname van HAMEG 

(200�) en de introductie van eigen product-

lijnen met meer laaggeprijsde instrumenten 

is het Rohde & Schwarz portfolio de laatste 

jaren sterk verbreed. Door de samenwerking 

met TTMS kunnen nu meer marktsegmen-

ten nog breder worden bediend en kan in 

het advies naar klanten gebruik worden 

gemaakt van de unieke expertise van beide 

firma’s. 

Bestaande HAMEG gebruikers die hun 

instrument in het verleden via een andere 

leverancier hebben aangeschaft worden 

uitgenodigd het type en serienummer van 

hun instrument aan te melden bij Rohde & 

Schwarz dan wel TTMS. Men wordt in de 

toekomst dan geïnformeerd over koste-

loze firmware updates en kunt dan tevens 

gebruik maken van de uitgebreide service en 

support mogelijkheden die zowel TTMS als 

Rohde & Schwarz haar klanten biedt.

Na de start van de distributie op 1 april zal 

op de komende Electronics & Automation 

beurs, van 28 t/m 30 mei te Utrecht, ge-

noemde productlijnen worden getoond door 

middel van een gezamenlijk presentatie 

op het grensvlak van beide naastliggende 

stands (8A16 en 8A26).

De gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulancezorg in Noord Ne-

derland is genomineerd voor de Europese prijs Outstanding Emergency Call Centre Award 2013. 

Half april wordt de winnaar tijdens een congres in Riga bekend gemaakt.

De Meldkamer in Drachten is genomineerd omdat daarin in feite negen organisaties samenwer-

ken. Tot 2011 waren er aparte meldkamers voor Groningen, Friesland en Drenthe met daarin 

politie, brandweer en ambulancezorg. De Noordelijke Meldkamer werkt volgens het principe 

dat de informatie, zover wettelijke mogelijk, tussen alle hulpdiensten wordt gedeeld. Daar-

naast wordt er op technisch en operationeel gebied nauw samengewerkt met de Meldkamer 

Oost-Nederland in Apeldoorn, waardoor ze elkaars werk kunnen overnemen.

De Critical Communications Broadband Group (CCBG) heeft 

een white paper opgesteld, waarin het een roadmap neerlegt 

voor een transitie van TETRA naar LTE. De CCGB, onderdeel van 

TCCA, geeft aan dat het nog tot 2020 zal duren voordat LTE 

breed ingezet zal worden voor missiekritische communicatie.

In de roadmap is duidelijk dat er nog veel stappen nodig zijn 

om van TETRA naar LTE te komen. In de eerste plaats heeft 

TETRA de Direct Mode Operation (DMO). Via DMO kan direct 

tussen portofoons, zonder tussenkomst van een basestation, 

contact worden gelegd. LTE ontbeert deze functie nog.

Daarnaast is het ontwerp van een LTE-netwerk anders opgezet 

dan de huidige missiekritische technieken. Bij PMR bestaat er 

de zogenoemde ‘graceful degradation of service’. Dit houdt in 

dat wanneer er geen contact mogelijk is tussen een base-

station en het centrale netwerk, het toch mogelijk blijft om 

lokaal van PTT-diensten gebruik te maken. Een LTE-netwerk is 

afhankelijk van het centrale net.

Een derde uitdaging lijkt het om de diverse belangengroe-

pen op een lijn te krijgen. Voor goed gebruik van de diverse 

technieken is standaardisatie nodig. Dat betekent dat ETSI, de 

standaardisatieclub rond TETRA, en 3GPP, de standaardisatie-

club rond LTE, samen moeten optrekken. Volgens de TCCA leidt 

dit er toe dat pas in 2018 LTE voor missiekritische communica-

tie beschikbaar zal zijn.

Roadmap TCCA: “LTE pas in 2018” Noordelijke meldkamer 
genomineerd voor prijs

Flash Services dingt niet meer mee voor NS tender
Het Rotterdamse bedrijf Flash Services doet niet meer mee met de tender rond de Nederlandse Spoorwegen. Nu dingen 

nog vier partijen mee: Koning & Hartman, AEG Tranzcom, Abiom en 

KPN. 

De tender bestaat uit een raamovereenkomst voor vijf jaar, mogelijk uit 

te breiden tot tien jaar. Er zijn drie percelen. Perceel een is een analoge 

oplossing voor de aanschaf van ongeveer 10.�00 analoge boordporto-

foons plus accessoires. Perceel twee betreft een digitale oplossing voor 

de aanschaf van ongeveer 2800 digitale walportofoons plus accessoires 

en het gebruik van een digitaal netwerk ten behoeve van de walpor-

tofoons. De dekking hiervan zal zich minimaal moeten uitstrekken tot 

circa vijftig locaties van NS verspreid door heel Nederland. Perceel 

drie is een combinatie van perceel een en twee. Het was mogelijk om 

uitsluitend voor perceel een of twee aan te melden. 

foto: Peteri - shutterstock.com

Start NTS op de Meldkamer Ambulance Oost  
De toegang, triage en behandeling van 

patiënten in de acute gezondheidszorg 

kan worden verbeterd door de zorg 

beter op elkaar af te stemmen en samen 

te brengen. Daarom is op 2� maart op 

de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) 

van Ambulance Oost het Nederlands 

Triage Systeem (NTS) geïmplementeerd. 

Met het NTS wordt de centralist onder-

steund bij het bepalen van de juiste 

urgentie en zorginzet op het moment dat iemand 112 belt. Het NTS wordt gekoppeld aan 

het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en informatie wordt in beide systemen snel 

verwerkt. Grootste verandering voor de centralist is dat er niet meer gedacht moet worden 

in medische diagnoses, maar in het zogenaamde urgentie denken; “hoe snel moet deze 

patiënt worden gezien en door wie”.

Aangezien veel huisartsenposten al werken met de NTS en ook steeds meer ziekenhuizen 

(spoedeisende hulp afdelingen) overstappen op deze triage-standaard, wordt de samenwer-

king tussen de huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten eenvoudiger en efficiënter. 

We gebruiken nu dezelfde classificaties en adviezen en spreken daardoor als het ware ‘één 

taal’. Het verbeteren van samenwerking in de acute zorgketen is een belangrijk doel van de 

NTS. Hierdoor wordt de patiënt sneller en beter geholpen met de beste inzet van beschik-

bare en schaarse middelen zoals ambulances. 

De invoering van de NTS op de meldkamers ambulancezorg is een landelijk project waar 1� 

regionale ambulancevoorzieningen bij betrokken zijn. In het 1ste kwartaal 2013 zullen zes 

meldkamers waaronder Ambulance Oost, NTS implementeren (andere deelnemers Maas-

tricht, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Haaglanden en Venlo). Hierna zullen de overige deelne-

mers van het project beslissen over eventuele invoering van de NTS in hun regio. De NTS is 

dankzij het ministerie van VWS ontwikkeld door alle koepelorganisaties in de spoedzorg en 

wordt beheerd door de Stichting NTS.
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Abiom, gespecialiseerd in communicatieoplossingen, heeft bij TATA 

Steel nieuwe Phonak-headsets geleverd en voor 3� personen maat-

werk-oortjes. Deze headsets, de zogenoemde Phonak Primero DPC, zijn 

de enige headsets die zowel bescherming bieden tegen omgevings-

geluid als goede communicatie waarborgen, waarbij het omgevings-

geluid wordt weergegeven. De headsets worden aangesloten op de 

bestaande communicatie-apparatuur (portofoons).

Dat er bij TATA Steel speciale eisen worden gesteld aan de mensen en 

hun uitrusting, mag duidelijk zijn. Immers, op het moment dat het 

vloeibare ijzer uit de ovens stroomt heeft het een temperatuur van 

1�00 graden Celsius. 

Ron Kranenburg is chef storingsdienst bij de staalgigant. Hij en zijn 

team werken bij het hart van TATA Steel, de 110 meter hoge oven. 

“Voordat we deze oplossing via Abiom kregen, was het moeilijk om te 

communiceren. Als je een gasmasker en oorbescherming ophebt, blijft 

alleen communicatie via lichtsignalen en via slaan met een hamer op 

buizen over. Praten is niet mogelijk. Vandaar dat het voor ons aantrek-

kelijk is om onder onze beschermende kleding headsets te hebben.”

De mensen in de fabriek hebben een volgelaatsmasker op. Voor de vijf 

ploegen van vier tot vijf man en de verantwoordelijk leiders die een 

gasklus doen, zijn de sets aangemeten. Een gasklus is de oven afslui-

ten van het gasnet. In totaal zijn voor 3� personen ‘oortjes’ geleverd 

die men naast de headset ook als volledige gehoorbescherming kan 

gebruiken middels bijgeleverde filters.

Dynamisch
Volgens Kranenburg is het voordeel van de Phonak-headsets via Abiom 

dat er zowel een lawaaifilter is, als goed geluid. Pieter van den Enden, 

account manager bij Abiom, sluit zich daarbij aan. “Gehoorbescher-

ming is heel belangrijk. Er is zo veel lawaai bij de oven. Maar wellicht 

net zo belangrijk is dat men met elkaar moet kunnen communiceren. 

Het klinkt romantisch om met elkaar te communiceren door te slaan 

op een ijzeren balk, maar dit is veel beter. Daarnaast wordt ook het 

omgevingsgeluid weergegeven via de headset zodat men te allen 

tijde hoort wat er om zich heen gebeurt en ook kan communiceren 

met anderen die geen headset dragen. Op het moment dat het lawaai 

toeneemt wordt het omgevingsgeluid weggefilterd.”

De Phonak Primero DPC is de enige headset die en beschermt en 

fungeert als kwalitatief goed communicatiemiddel. De headset is 

uitgerust met een actief dynamisch niveau-afhankelijke gehoorbe-

scherming. Tot 11� dB (vergelijkbaar geluidsniveau als van de hardste 

rockconcerten) wordt het omgevingsgeluid weggefilterd. De Serenity 

Primero DPC zijn dynamische gehoorbeschermers voor gebruik in de 

meest extreme situaties.

Daarnaast hebben de headsets automatische demping bij gevaarlijke 

geluidsniveaus, ook bij “impulsgeluiden”. Alleen spraak wordt ver-

zonden, de omgevingsgeluiden niet. Natuurlijk gehoor is vrij tijdens 

normale niveaus, alleen gevaarlijke niveaus worden gedempt. De 

oordoppen worden op maat gemaakt; standaard (generieke) oordop-

pen zijn ook leverbaar.

6

Phonak-headsets trotseren staal Hoogovens

Defensie kiest voor portofonie van 
Selecsys-partner Vanderkooij Telecommunicatie BV
Defensie heeft een raamovereenkomst gesloten met over de levering van alle apparatuur voor grondgebonden communicatie. Deze reseller 

van Motorola-distributeur Selecsys levert de komende vier jaar ongeveer ��00 portofoons en de infrastructuur daar omheen. De raamover-

eenkomst kan nog met een jaar worden verlengd.

Hans Geelen, commercieel directeur van Vanderkooij Telecommunicatie BV: “We hebben sinds 199� een  goede relatie met Defensie. Zij 

wilden eenheid in hun radiocommunicatie. Daarnaast maakten ze de stap naar digitale portofonie. Wij mogen een rol spelen in alle facetten 

van de communicatie-oplossing, van advisering tot installatie en ondersteuning bij ingebruikname. Het raamcontract is een verbreding van 

de diensten die we al jaren leveren voor Defensie.” Het raamcontract geldt voor alle onderdelen van de krijgsmacht.

Betrouwbaar
De apparatuur die Vanderkooij Telecommunicatie BV  levert is van Motorola. Het gaat zowel om 

portofoons, mobilofoons als repeaters. Arend Massier, sales- & marketingmanager van Motor-

ola-distributeur Selecsys: “Met ons portfolio en de kennis van onze partner Vanderkooij Telecom-

municatie BV  kunnen we een totaaloplossing bieden aan een klant als Defensie. Defensie heeft 

behoefte aan betrouwbare communicatiemiddelen en een partner die kennis van zaken heeft. 

Samen met Vanderkooij Telecommunicatie BV kunnen we dat bieden.”

Foto: Jelle vd Wolf - shutterstock.com

Een brigadier met ervaring, die op 21 septem-

ber een van de platte petten is, probeert een 

half uur lang vergeefs om het SGBO te berei-

ken. Zijn mobieltje werkte niet. Via de huis-

telefoon van een bewoner in de wijk krijgt 

hij uiteindelijk iemand te pakken en kan hij 

om hulp vragen om een agressieve verdachte 

over te laten brengen naar het politiebureau. 

“Ik zal je eerlijk vertellen dat ik gewoon een 

hele tijd helemaal niks meer hoorde. Het was 

paniekerig, het was met flarden, af en toe viel 

de verbinding weg. Je kon niet bellen. Dat gaf 

bij mij een gevoel van onveiligheid, maar ook 

een beetje dat ik denk: nou zijn we echt aan 

de leeuwen overgelaten. Toen had ik echt het 

gevoel op je buik liggen en alles leeg schieten 

wat je bij je hebt en dan maar wachten op de 

dingen die gaan komen (...) voor een politie-

man is verbinding ontzettend belangrijk en ik 

voelde mij heel erg, je voelt je wel heel erg 

alleen dan.”

Een aanwezige in de commandopost (com-

mandant Verkeer): “We hadden het op een 

gegeven moment zo erg, we kwamen er 

niet meer door. Dus ik zelf op een gegeven 

moment maar met 112 gebeld, dan kom ik 

rechtstreeks uit bij de meldkamer, ik moet de 

brandweer hebben, eigenlijk is het te zot voor 

woorden natuurlijk, dat ik daar als politie-

man daar zit en dat ik zelf 112 moet bellen, 

omdat ik anders geen verbinding krijg met de 

meldkamer’.”

Een ME-commandant: “Ik sta in een woonwijk 

die pikkedonker is. Overal zie ik mensen. Ik 

heb geen enkele verbinding. Ik heb geen 

verkenning. Ik heb geen ondersteunende een-
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wat zijn de lessen uit het rapport van de commissie-cohen? Het zou te 

cynisch zijn om geen lessen te herkennen. Maar misschien is het nog wel 

cynischer dat de commissie-cohen erkent dat “de aanbeveling van de expert-

groep voor een landelijk bijscholingsprogramma voor operationele gebrui-

kers, leidinggevenden, meldkamercentralisten en regionale c2000 beheer-

ders nog actueel is.” Het Don Berghuijs-rapport geldt nog steeds. 

Zelfde fouten als na Poldercrash en ‘Hoek van Holland’

Project X Haren: niets geleerd 
van het verleden 
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tiemensen op straat geen verbinding hadden 

met het SGBO en met elkaar, diverse keren 

van kanaal moesten wisselen en alternatieve 

manieren zochten om toch verbinding te kun-

nen krijgen (112 bellen, telefoon van een be-

woner gebruiken). Ook kwam de meldkamer 

noodgedwongen in een onmogelijke positie 

in de aansturing van eenheden. De beheersor-

ganisatie C2000 heeft direct na 21 september 

een evaluatie uitgevoerd en geconcludeerd 

dat het C2000-netwerk naar verwachting 

heeft gefunctioneerd en dat problemen in de 

communicatie niet naar de C2000-infrastruc-

tuur te herleiden zijn. Er is dus iets anders 

aan de hand. Bij eerdere gelegenheden (de 

Poldercrash, de aanslag in Apeldoorn op Ko-

ninginnedag en de ongeregeldheden op het 

strand van Hoek van Holland) werden politie 

en hulpverleners ook al geconfronteerd met 

communicatieproblemen. Naar aanleiding 

van deze problemen stelde het ministerie van 

BZK een expertgroep in om de oorzaak van 

deze problemen vast te stellen en advies te 

geven over de benodigde maatregelen. De 

conclusie van de expertgroep was dat C2000 

een goed communicatiesysteem is maar dat 

de balans tussen techniek, organisatie en ge-

bruikers bijzondere aandacht en verdere actie 

vereist. Deze conclusie geldt nog steeds.

De communicatieproblemen in Haren waren 

vooral organisatorische problemen. De 

SGBO commandokamer is niet voorzien van 

een radiobediensysteem waardoor het niet 

mogelijk is lopende gesprekken te ‘overrulen’ 

en statusberichten en noodoproepen af te 

handelen. Er was geen organisatieschema, 

het verbindingsschema paste niet bij de 

opgezette organisatie, er waren niet genoeg 

verbindingsfunctionarissen en er waren geen 

duidelijke instructies rond de opschaling. Veel 

eenheden kwamen op in Haren en het grote 

aantal gespreksgroepen gaf veel belasting 

op de C2000 mast. De aanbeveling van de 

expertgroep voor een landelijk bijscholings-

programma voor operationele gebruikers, 

leidinggevenden, meldkamercentralisten en 

regionale C2000 beheerders is nog actueel. 

Daarbij gaat het om voortdurende aandacht 

in de opleiding en bij oefeningen voor de mo-

gelijkheden, de beperkingen en het gebruik 

van C2000 in dagelijkse - en crisisomstandig-

heden en hoe om te gaan met een melding 

dat het netwerk bezet is en te schakelen naar 

andere gespreksgroepen.Het feit dat zo fre-

quent communicatieproblemen optreden bij 

grootschalige incidenten betekent daarnaast 

dat meer aandacht voor verbindingen nodig 

is bij (de voorbereiding op) grootschalige in-

cidenten en dat dit een vast onderdeel moet 

zijn bij de opschaling. Door de politie is als 

verbeter- punt aangegeven dat standaard (als 

functionaliteit) een stafofficier verbindingen 

in een SGBO wordt opgenomen, die afstemt 

met de landelijke C2000 beheerder problemen 

signaleert en er voor zorgt dat eventuele 

problemen adequaat opgelost worden. Het is 

tevens van belang dat tijdens een SGBO inzet 

op de meldkamer specifieke senior deskun-

digheid met betrekking tot politieoptreden 

beschikbaar is.

Koppelen
Een medewerker van het CCB krijgt op een 

gegeven moment van een meldkamercentra-

list het bericht dat de verbindingen dreigen 

uit te vallen. Overbelasting van de mast door 

het aantal gespreksgroepen, zo meldt hij de 

Algemeen Commandant. Veel politiemensen 

proberen tegelijker- tijd te zenden waardoor 

ze secondelang moeten wachten voordat con-

heden. Ik krijg geen opdrachten. Ik weet niet 

waar de meeste relschoppers zijn. Ik treed 

gewoon in den blinde op.”

De politievertegenwoordiger in het COPI: 

“Ik heb in ieder geval nooit enig idee gehad 

hoeveel collega’s we hebben, hoeveel eenhe-

den we hebben en wie hoe heten. Nooit. Ik 

heb daar veel collega’s gezien, bij wisseling. 

Ik heb er behoorlijk wat van herkend maar 

ik heb echt geen idee hoeveel het er zijn 

geweest.”

Dat er veel is misgegaan tijdens Project 

X Haren, daarover twijfelt niemand. Wie 

organisatorische fouten heeft gemaakt, lijkt 

vooral een politieke uitdaging. De mensen 

op de straat hadden tijdens die nacht andere 

problemen. Zoals hierboven geschetst ging 

er wel het een en ander mis. Uit het rap-

port van de commissie-Cohen blijkt dat het 

probleem eigenlijk hetzelfde is als bij ‘Hoek 

van Holland’ of als bij ‘Turkish Airlines’: op 

het moment dat missiekritisch echt nodig is, 

blijken de gebruikers en de bestuurders toch 

te weinig training te hebben. Dit artikel is 

een analyse van de gebeurtenissen tijdens 

Project X Haren, gericht op de verbindingen, 

gebaseerd op het rapport van de commissie-

Cohen. 

Bieronline.nl
Er lijkt het een en ander mis te zijn gegaan 

met de instructie en communicatie. Agenten 

die niet weten hoe te handelen. Agenten/ME 

die vragen waar het sportpark is. Vragen over 

het systeem C2000 dat korte tijd niet gefunc-

tioneerd zou hebben. Klachten van agenten in 

de frontlinie die kritiek hebben op hun bazen. 

Kortom het onderzoek moet in ieder geval op-

leveren welke constateringen gedaan kunnen 

worden? Of de instructie en communicatie 

tekort hebben geschoten? Of dit de operatie 

in de weg heeft gezeten? Of de operatie 

voorzien had moeten worden van een betere 

instructie vooraf (dit gaan we doen en als dat 

dan doen we vervolgens scenario 2)?

Burgers in de Stationsstraat zijn door de 

gemeente geïnformeerd. Maar deze straat 

werd afgezet, zodat daar naar alle waarschijn-

lijkheid geen mensen zouden zijn. Waar zijn 

deze mensen dan? En moet de gemeente 

dan niet in andere straten de inwoners ook 

informeren? Moeten winkeliers niet wor-

den geïnformeerd? Moet AH niet gevraagd 

worden om te sluiten en de winkelkarretjes 

binnen te zetten? En de mitra? En weet men 

dat er een www.bieronline.nl bier verkocht in 

de Oude Hoflaan.

Nu wordt er een brief bezorgd bij inwo-

ners. Dat alles onder controle is. terwijl de 

werkelijkheid op dat moment al anders was. 

Verkeerde berichtgeving op het verkeerde mo-

ment. Logistiek probleem zegt de gemeente. 

Dat betekent verkeerde prioriteiten en inzet 

van de verkeerde mensen. Hoe kan het zo 

verlopen?

Een vossenjacht werd afgelast op aandringen 

van de gemeente. Het is merkwaardig dat 

voor andere onderdelen een dergelijk regime 

niet gold. De tennisvereniging werd wel 

gebeld, maar of het toermooi moest worden 

afgelast was een zaak van TSH zelf. Waarom 

een dergelijk verschil in aanpak? Getuigt niet 

van een gecoördineerde regie. Hoe kan dat?

Het politieoptreden wordt bemoeilijkt door-

dat verschillende eenheden geen contact met 

elkaar of het SGBO kunnen krijgen via hun 

verbindingsmiddelen. Dat leidt ertoe dat de 

meldkamer in Drachten wordt overspoeld met 

berichten en verzoeken. Omdat het C2000-

netwerk overbelast dreigt te raken door het 

grote aantal eenheden in Haren, besluit de 

netwerkbeheerder rond tien uur dat gewis-

seld moet worden van kanaal. Op zichzelf 

begrijpelijk, maar het vergroot de verwarring.

Evaluatie
Haren werd gekenmerkt door een groot 

aantal communicatieproblemen waarbij poli-
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De balans tussen techniek, 
organisatie en gebruikers 
vereist bijzondere aandacht en 
verdere actie

www.amcom.nl

IC-F3032S (VHF)
IC-F4032S (UHF)

• Water- en stofdicht (IP67);
• Geleverd met 2300 mAh batterij;
• Emergency functie;
• 128 kanalen.

Betaalbaar 100% waterdicht
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tact tot stand komt. Een andere medewerker 

van het CCB belt met beheer van de meldka-

mer. Hij kan zich niet voorstellen dat de mast 

eruit ligt, want dan zou een andere mast een 

deel overnemen. Hij krijgt het bericht dat het 

aantal gespreksgroepen moet verminderen. 

Die opdracht komt van technici, die losstaan 

van de operatie en geen idee hebben wat er 

in Haren gebeurt. De medewerker van het 

CCB vertelt dat het een lastige situatie was. 

Hij moest zaken doen met iemand van de 

“witte kolom” die geen verstand had van 

verbindingen en van de politieorganisatie 

van de politie. De CCB medewerker geeft 

de opdracht: zorg dat de gespreksgroepen 

uitgeschakeld zijn die van elders naar Haren 

komen; zorg dat je de kern overhoudt en dat 

je de commandostructuren in stand houdt 

en dat je zo min mogelijk gespreksgroepen 

hebt. Het gevolg van de schakeling is dat 

een aantal gespreksgroepen wegvallen en op 

de noodhulp terecht komen. Dat zorgt voor 

chaos, maar daardoor hebben we, vertelt de 

medewerker CCB, de mast in werking kun-

nen houden en zijn de verbindingen steeds 

meer over de goede lijnen gaan lopen. Dat 

kon niet anders dan via de meldkamer. Die 

kan in C2000 groepen aan elkaar koppelen 

omdat ze een radiobedieningsstation heeft. 

In de verbindingscel bij het SGBO staat geen 

radiobedieningsstation. Over de keuze om 

te schakelen in de gespreksgroepen is met 

de verbindingsfunctionaris geen overleg 

geweest.

De centralist voelt er weinig voor, omdat hij 

problemen voorziet. Binnen een kwartier 

moeten de collega’s op straat schakelen 

naar drie verschillende gespreksgroepen. 

Drie keer schakelen in een situatie die heel 

spannend is voor mensen op straat en de 

ME die charges aan het uitvoeren is. ME 

commandanten hebben geschreeuwd tegen 

de meldkamer: niet doen! Blijf met je poten 

van de gespreks- groepen af. Niet schakelen. 

Alsjeblieft niet doen. De opdracht om te 

schakelen is praktisch niet uitvoerbaar op dat 

moment. De ME’ers dragen hun portofoons 

onder hun bescherming en kunnen dus niet 

drukken. De AE-ers lopen in burger en hebben 

de portofoon opgeborgen. De bikers hebben 

de portofoon in een hoes, anders valt deze er 

uit. In de auto in een normale noodhulpdienst 

kan dat allemaal wel.

Een andere ME commandant blikt terug: je 

komt handen tekort, je hebt dikke handschoe-

nen, je staat met die helm op en met schild, 

je let op stenen en flessen, want als je ook 

maar een moment van slapte hebt, krijg je er 

een steen tegenaan.

Lessen
Er valt veel te leren van project X Haren, niet 

alleen voor direct betrokkenen, maar ook 

voor politie en autoriteiten in het algemeen. 

Veel respondenten die soms uiterst kritisch 

waren gaven aan dat ze er niet op uit waren 

om koppen te laten rollen, maar dat ze 

wilden dat er geleerd werd van de ervaringen 

in Haren. Diversen gaven daarbij spontaan 

aan dat ze in dat opzicht niet gecharmeerd 

waren van het initiatief van de ACP om een 

meldpunt in te stellen. Het verschil in bele-

ving tussen leidinggeven- den en werkvloer 

dat we constateren is overigens wel een punt 

dat meer aandacht verdient. We realiseren 

ons terdege dat het na afloop altijd gemak-
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De werking van de verbindingen
De bijstandverlenende eenheden is gevraagd zich te melden in Haren. Dit gaf veel belasting op de betreffende C2000 mast(en) in het 

gebied waar het incident zich afspeelt door het meenemen van gespreksgroepen. Bij grote evenementen en incidenten is de kans aan-

wezig dat het C2000 netwerk ter plaatse vol belast gaat worden. Zogenaamde busy’s kunnen dan optreden en deze veroorzaken een 

melding/ signaal op de gebruikte apparatuur. In de dagelijkse praktijk komen deze busy’s niet vaak voor waardoor de medewerkers 

tijdens een evenement/ incident niet weten wat te doen. In de briefing in Haren is geen aandacht geschonken aan dit onderwerp.

De commandokamer gehuisvest aan de Schweitzerlaan 6 te Groningen is niet voorzien van een radiobediensysteem waardoor het niet 

mogelijk is lopende gesprekken te ‘overrulen’ en statusbe- richten en noodoproepen af te handelen. Tevens is gebleken dat mobilo-

foons, headsets en vaste telefoons in de commandokamer niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

Het verbindingsschema is op 21 september 2012 gemaakt waarbij het de opsteller ontbrak aan een organisatieschema per opscha-

lingsscenario. De medewerkers uit de meldkamer die de communi- catie vanuit het actiecentrum in Groningen moesten begeleiden 

tijdens het worstcase fase zijn op het laatste moment opgeroepen.

Gebleken is dat bij een worstcase scenario 1 verbindelaar in de SGBO-ruimte onvoldoende is. Hierdoor moest de verbindelaar meer-

dere gespreksgroepen in de gaten houden, wat leidde tot overbelasting van de verbindelaar.

Bij grootschalige optredens worden briefings zo veel mogelijk buiten het gebied van het evenement/ incident gehouden, ter voorko-

ming van busy’s.

Medewerkers staan op de juiste gespreksgroep voordat zij naar de briefingsruimte in het gebied komen.

Het gebruik en de werking van de communicatieapparatuur wordt standaard in de briefings meegenomen.

Een stafofficier verbindingen is standaard in een SGBO (als functionaliteit) opgenomen. Deze functionaris zorgt o.a. voor afstemming 

met de VtsPN-MDC tijdens een SGBO inzet, zorgt dat de evt. problemen adequaat opgelost worden.

Voor niet geplande incidenten zijn er standaard verbindingsschema’s die opschaalbaar zijn voorhanden bij de SGBO (HON) en de 

meldkamer.

De C2000 instructie is gepland als onderdeel van de IBT-training in 2013. 

Het aantal verbindelaars wordt afgestemd op het aantal gespreksgroepen (bovenlijnen).

Met de verbindelaars wordt overlegd over de span of control van het aantal gespreksgroepen per verbindelaar.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

kelijker is om aan te geven wat anders had 

gemoeten. De gebeurtenissen in Haren waren 

complex en plaatsten de autoriteiten voor 

dilemma’s.

Wat zijn dan de lessen?
Multidisciplinaire opschaling moet flexi-

beler georganiseerd worden, passend 

bij de situatie. De GRIP-structuur is niet 

geschikt voor situaties die overwegend 

een monodisciplinair karakter hebben 

en die zich heel dynamisch ontwikkelen 

(zoals het geval is bij handhaving van 

de openbare orde). Flexibele opschaling 

dient ook beoefend te worden.

Gemeenten moeten ook zonder dat 

formeel conform de GRIP-structuur 

opgeschaald is onder- steuning kunnen 

krijgen vanuit de veiligheidsregio.

Een stafofficier verbindingen dient 

standaard deel uit te maken van een 

SGBO. Op de meldkamer dient bij een 

SGBO-inzet een leidinggevende met spe-

cifieke deskundigheid met betrekking tot 

politieoptreden beschikbaar te zijn.

De politiële informatieorganisatie dient 

beter te worden toegerust om grote hoe-

veelheden informatie van diverse aard 

(inclusief informatie van de straat) real 

time adequaat te kunnen verwerken. ICT 

1.

2.

3.

�.

moet daarbij niet de beperkende factor 

zijn. Informatiebehoefte en informatie- 

voorziening moeten beter op elkaar 

worden afgestemd.

Politie en het openbaar bestuur dienen 

meer aandacht te besteden aan de stra-

tegie ten aanzien van de sociale media 

en ICT in het algemeen.

Alle eenheden in de nationale politie 

dienen over ervaren en geoefende 

medewerkers op alle niveaus te kunnen 

beschikken voor de handhaving van de 

openbare orde, inclusief SGBO-staven, 

flex-ME en medewerkers BPZ met compe-

tenties voor optreden in groepsverband.

�.

6.

Opgeleide flex-ME moet vaker worden 

ingezet in het kader van een low-profile 

aanpak waarbij mogelijk opgeschaald 

moet worden. Dat heeft ook gevolgen 

voor burgemeesters vanuit hun verant-

woordelijkheid voor de inzet van ME.

(Super)snelrecht verdient heroverwe-

ging, ook om zorgvuldige afhandeling 

van zaken als schade- verhaal en Kinder-

beschermingsrapportages over minderja-

rigen beter te kunnen waarborgen. 

Bij het schrijven van dit verhaal is gebruik 

gemaakt van de (deel)rapporten van de 

commissie-Cohen

�.

8.

“Ik heb geen enkele verbinding. 
Ik heb geen verkenning. Ik 
heb geen ondersteunende 
eenheden. Ik krijg geen 
opdrachten. Ik weet niet waar 
de meeste relschoppers zijn. Ik 
treed gewoon in den blinde op”
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Eind 2011 heeft het Veiligheidsberaad, samen 

met Ambulancezorg Nederland, Korpsbeheer-

dersberaad en de ministeries van Defensie, 

V&J en VWS, besloten verder te gaan met de 

voorbereiding van de aanbesteding voor een 

nieuw meldkamersysteem, het Nationaal 

Meldkamersysteem (NMS). Dit systeem zal 

het huidige geïntegreerd meldkamersysteem 

(GMS), waar nu 15 jaar mee wordt gewerkt, 

gaan vervangen. Met dit nieuwe systeem 

staat voor ogen het werken van de meldka-

mers verder te verbeteren en zo een snellere 

en effectievere hulpverlening aan burgers 

mogelijk te maken.

Mijlpaal
Dat de voorbereiding van de aanbesteding 

voor een nieuw meldkamersysteem twee jaar 

geleden weer werd opgepakt is geen overbo-

dige luxe, vindt ook Han Arends,  Projectlei-

der voorbereidingsfase Nationaal Meldkamer 

Systeem. “We zijn al een aantal jaren bezig 

met de vernieuwing van het GMS. Steeds zijn 

er stappen gemaakt met videodocumenten, 

werkprocessen en nadere onderzoeken. Er 

kwamen nieuwe inzichten, maar de tijd voor 

besluitvorming was niet rijp. Maar nu kunnen 

we doorpakken.” Concreet betekent dat er dit 

jaar een advies komt voor de aanbestedings-

fase. 

“Het dominantste deel is de standaardisatie 

van de werkprocessen”, vertelt Arends. “Het 

is zo belangrijk, dat deze standaardisatie een 

integraal onderdeel zijn gemaakt van het 

project. Alle disciplines hebben bijgedragen 

via een projectbeschrijving, elke werkt mee 

en zet zich in. .”

LMC
Een belangrijke mijlpaal is op 1 februari 

bereikt: alle meldkamers hebben toen de 

landelijke meldingsclassificaties (LMC) 

ingevoerd. Voortaan is het mogelijk met een 

eenduidig multidisciplinair begrippenkader 

informatie over incidenten uit te wisselen op 

basis van een landelijke standaard. De stan-

daard wordt bovendien als een belangrijke 

voorwaarde beschouwd voor de samenvoe-

ging van meldkamers en zal de kwaliteit van 

de multidisciplinaire managementinformatie, 

het uitwisselen van personeel en de samen-

werking bevorderen. 

Het doel van de standaardisatie is tweeledig: 

een snelle en juiste inzet van de eenheden 

en het ondersteunen van de informatievoor-

ziening naar de achterliggende bedrijfspro-

cessen. De 29 regionale sets classificaties in 

het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) 

zijn met de landelijke standaard vervangen 

door één multidisciplinaire set. Het aantal 

classificaties is daarmee teruggebracht van 

10.000 naar 700. Ook de meldkamers van de 

Koninklijke marechaussee en het Korps Lande-

lijke Politiedienst hebben de meldingsclassifi-

caties (LMC) ingevoerd. Een expertgroep met 

deelnemers uit de verschillende disciplines 

heeft de LMC-set ontwikkeld en daarmee 

de typering van incidenten teruggebracht 

naar een overzichtelijke ‘beslisboom’. Deze 

boom bestaat uit de hoofdgroepen: Alarm, 

Bezitsaantasting, Brand, Dienstverlening, 

Gezondheid, Leefmilieu, Ongeval, Veiligheid 

en Openbare orde, en Verkeer. 

User Cases
“We kijken niet alleen naar de werkproces-

sen, maar ook naar user cases. We verkennen 

de situaties waarin de centralist het NMS zou 

moeten gebruiken. Nu zijn we bij de uitwer-

king van de user interface. We kijken voor de 

user interface bijvoorbeeld naar de werkwijze 

van de luchtverkeersleiding. Wat kunnen we 

daar van leren? Wat kunnen we daar van 

gebruiken?”

Opvallend is dat dit voorbereidingstraject 

midden in het werkveld zit. Het project is 

‘van het veld, voor het veld’, meent Arends. 

De gedachte is dat men optimaal gebruik 

maakt van de disciplines en kennis van de 

veiligheidsregio’s en de korpsen. Arends: 

“We werken met een kleine kern van interne 

mensen, aangevuld met externen. We maken 

gebruik  van kennis en ervaring die al in het 

veld aanwezig is.Bij dit project is er een heel 

goede bezetting vanuit de disciplines en  het 

ministerie van Veiligheid & Justitie. 

Best practices
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de 

voorbereidingsfase van het NMS? Arends: 

“We kijken heel actief naar vergelijkbare orga-

nisaties in Europa en halen de daar opgedane 

kennis binnen. We letten op best practices. 

Neem de Deense organisatie. Zij hadden 

ook een reorganisatie van 35 verschillende 

meldkamers. De aanbesteding daarvan is uit-

eindelijk gestopt, omdat de leverancier niet 

kon leveren wat de klant vroeg. Het leerpunt 

van onder andere de Deense organisatie? Dat 

de standaardisatie van werkprocessen een 

absolute voorwaarde is voor het succes van 

het NMS.”

Een voorbeeld dat heel goed past bij de 

Nederlandse situatie is die van Finland. Daar 

gaat men van zestien meldkamers naar negen 

en ze hebben een landelijke meldkameror-

ganisatie. Net als in Nederland zijn daar de 

werkprocessen gestandaardiseerd. “Met hen 

hebben we gesproken over de leerpunten en 

de keuzes.. Want vergeet niet: in essentie is 

het proces van een meldkamer overal het-

zelfde. Een burger vraagt hulp en de overheid 

biedt de hulp.”

Techniek
In welke fase zit het voorbereidingstraject van 

de NMS nu? Op dit moment is men bezig met 

de voorbereiding van de marktconsultatie die 

later dit jaar uitgevoerd wordt. In deze fase 

moet je al een aantal keuzes maken. Neem je 

alleen de ‘voorkant’ van het systeem, of wil 

je ook de uitgangspunten voor de ‘achter-

kant’ meenemen? Moet er een geïntegreerde 

radio-bediening zijn? Hoe ga je om met tele-

fonie? Wat is het belang van social media? 

Welke user interface is het beste?

Arends: “We weten dat er een landelijk sy-

steem komt dat centraal wordt beheerd. Dat 

gaan we Europees aanbesteden. Daar komt 

een partij uit. Hoe het er uit komt te zien, 

weten we nog niet. Wordt het een system 

integrator of zijn er meerdere partijen die 

de klus uitvoeren? Daarover kunnen we nog 

niets zeggen. De ambitie van ons is dat we 

dit voorbereidende project dit jaar afronden. 

Daar koersen we op, maar natuurlijk is het 

tempo afhankelijk van de inrichting van de 

Marktconsultatie en advies aanbesteding nog dit jaar

NMS stap dichterbij
Al acht jaar wordt er druk gewerkt aan de vernieuwing van het GMS (Geïntegreerd Meldkamer 

Systeem). Han Arends, Projectleider voorbereidingsfase Nationaal Meldkamer Systeem, geeft 

aan dat er nu doorgepakt wordt. Binnenkort komt er een marktconsultatieronde, aan het 

einde van dit jaar volgt het advies voor de aanbesteding. 
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landelijke meldkamer organisatie en afhanke-

lijk van advisering en besluitvorming.”

Nu raakt de voorbereidingsfase het punt 

dat er ook over techniek wordt nagedacht. 

Arends: “Nu komt aan de orde dat we de 

architectuur van de verschillende discipli-

nes aanraken. We betreden nu het veld 

van het beveiligingsbeleid op technisch 

niveau. Daarin bestaat een aantal bestaande 

voorzieningen. Een van de keuzes die we 

bijvoorbeeld moeten maken binnen het voor-

bereidingstraject NMS is de bediening van 

telefonie. Vanuit NMS zeggen we dat we alle 

communicatie het liefst op dezelfde manier 

‘dragen’. Maar is dat wel mogelijk? Wat kan? 

Wat zegt de markt? We zijn het speelveld aan 

het ontdekken en keuzes aan het voorberei-

den. Sommige keuzes zijn gemaakt, sommige 

keuzes moeten nog gemaakt worden.” 

  

2013
Trefpunt voor veiligheid

4-6 juni

Registreer nu voor gratis toegang 
via www.safetysecurityamsterdam.nl

Volg ons op Twitter: @SSAAmsterdam en #SSA13

Organisatie: Ondersteund door:

In één dag een complete 
update van de markt 
• Circa 200 exposanten op het gebied van beveiliging 

en (brand)veiligheid
• Alle leveranciers, oplossingen, innovaties en trends onder één dak
• De ontmoetingsplek bij uitstek
• Extra aandacht voor Publiek Private Samenwerking 

en cameratoezicht
• Uitgebreide kennissessies gericht op (semi)overheidorganisaties 

Kijk op www.safetysecurityamsterdam.nl voor het programma.

NS-retour voor
€ 8,50

‘Boodschappen’
Welke aspecten zijn belangrijk 

bij de vorming van het NMS? 

Han Arends zet de belangrijk-

ste ‘boodschappen’ op een rij:

1 De standaardisatie van werk-

processen is een voorwaarde 

voor succes

2 Maak maximaal gebruik 

van (inter)nationale ‘lessons 

learned’

3 De keuzes die er moeten 

komen, ook op het gebied van 

techniek, moeten goed voorbe-

reid zijn

4 Draagvlak en expertise is  

aanwezig binnen het veld; dit 

moet een project voor en door 

het veld zijn
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Het NCSC ondersteunt de overheid en de 

vitale sectoren in de maatschappij – zoals 

telecom, energie, transport, multinationals, 

banking – op een aantal manieren. Een 

daarvan is Incident Response. “Voor de bij 

het centrum betrokken organisaties zijn we 

elke dag van het jaar 24 uur bereikbaar om 

ze te helpen bij incidenten waar ze zelf niet 

meer uitkomen,” legt Van den Heuvel uit. 

“Daarnaast hebben we een waakdienst die 

het internet monitort van ’s morgens 9 tot ’s 

avonds 9 uur – daarna nemen onze Australi-

sche collega’s het van ons over. We onderzoe-

ken verschillende bronnen om een beeld te 

krijgen wat zich op internet afspeelt, waarbij 

we vooral op kwetsbaarheden letten.”    

Het werk dat het NCSC doet, gebeurt over 

de hele wereld: er zijn meer dan 200 CERT’s 

in 43 landen, die onderling intensief met 

elkaar communiceren. Het NCSC heeft met 

de meeste CERT’s een nauwe relatie, en een 

speciale band met de Australische collega’s. 

“Het NCSC is dus eigenlijk veel groter dan dit 

kantoor in Den Haag,” stelt Van den Heuvel. 

“Het is een wereldwijd netwerk van mensen 

die dedicated met elkaar samenwerken.”

Samenwerkingsverbanden
Voorloper GovCERT was een pure overheidsin-

stelling, maar het NCSC is een publiek-private 

samenwerking. “We zijn bezig om private 

partijen aan het centrum te binden. Een van 

de grote resultaten die we het afgelopen 

jaar behaald hebben, is dat de ISAC’s zich per 

1 januari 2013 hebben verbonden aan het 

centrum. Information Security Assessment 

Centers (ISAC’s) zijn informatieknooppunten 

per sector, waar bedrijven heel veel kennis 

en ervaring delen op het gebied van cyber 

security. Er zijn multinational ISAC’s,  banking 

ISAC’s, het zijn er heel wat en er komen er 

nog bij. Maar wat ze gemeen hebben is dat 

ze van cruciaal belang zijn voor de economie 

van ons land. Op die manier hebben we direct 

contact met de vitale sectoren. We hebben 

geen zeggenschap over ze, de ISAC’s zijn zelf 

in de lead, maar het feit dat we met elkaar 

verbonden zijn en heel veel informatie delen, 

is van enorme toegevoegde waarde.” 

Vanuit de publieke sector heeft het NCSC 

liaisons, zoals vanuit Defensie, de OPTA, de 

SIDN, de AIVD, de KLPD – alle partijen die te 

maken hebben met cyber security of cyber 

crime. Die groep van ongeveer 10 liaisons, 

komt minstens één keer week samen voor 

het delen van informatie en het maken van 

analyses. “Niet alle informatie wordt zomaar 

gedeeld,” benadrukt Van den Heuvel. “Dat 

verloopt allemaal via vastgestelde protocol-

len. Vertrouwen is in ons werkveld buitenge-

woon belangrijk en dat mag niet geschonden 

worden.”

Naast het liaison-schap is het ook mogelijk 

mensen te detacheren bij het NCSC. Op dit 

moment werkt er iemand uit de energiesector 

voor twee jaar bij het centrum. Een bijzonde-

re en waardevolle constructie, vindt Van den 

Heuvel, die dat meer wil gaan doen. “Het is 

daarbij wel van belang dat een gedetacheer-

de uit de private sector echt een representant 

van de hele sector is. Het is niet de bedoeling 

dat er individuele bedrijven worden vertegen-

woordigd. Het detacheringsmes snijdt aan 

twee kanten: het centrum krijgt meer inzicht 

in de sector en de sectorvertegenwoordiger 

krijgt meer informatie over cyber security 

en cyber crime – en kan zijn netwerk enorm 

uitbreiden.”

Gezien de interesse verwacht Van den Heuvel 

het detacheren in 2013 goed te kunnen gaan 

invullen.

De vaste medewerkers van het NCSC zijn 

momenteel ambtenaren, maar het is de 

bedoeling ook op personeelsgebied tot een 

publiek/privaat samenwerkingsverband te 

komen. In 2013 zal vorm worden gegeven aan 

de publiek/private governance van het cen-

trum. Uiteraard wordt gestreefd naar nauwe 

samenwerking met de wetenschap.

Organisatie en werkwijze
Het NCSC maakt onderdeel uit van de Directie 

Cyber Security, die bestaat uit het centrum 

en een beleidscluster. Een mooi model, vindt 

Van den Heuvel, omdat de ervaringen uit 

de operatie gedeeld kunnen worden met de 

beleidsmakers. De genoemde Directie Cyber 

Security maakt weer onderdeel uit van de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid.

“In het beleidscluster zitten 10 mensen met 

eigen portefeuilles, zoals bijvoorbeeld Euro-

pese Strategie, en Meldplicht. De implemen-

tatie daarvan gebeurt vanuit hier,” legt Van 

den Heuvel uit. “Er is veel belangstelling voor 

onze organisatie vanuit de hele wereld. De 

manier waarop wij in Nederland vorm hebben 

gegeven aan de strategie en de invulling 

daarvan, wordt wereldwijd gezien als een van 

de betere modellen. Het NCSC is echt publiek-

privaat en gekoppeld aan beleid.” 

In de Cyber Security Raad hebben verte-

genwoordigers van wetenschap, overheid, 

en bedrijfssectoren zitting. “Dat zijn echt 

invloedrijke mensen, de Captains of Industry. 

Dat zie je in geen enkel ander land. Ze hebben 

misschien wel een Raad, maar daar zitten 

vooral mensen in die verstand hebben van IT. 

Bij ons is de Raad  invloedrijk: zij rapporteert 

aan de minister.”

Als een van de in het NCSC deelnemende 

partijen een calamiteit meldt, gaat een team 
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nationaal Cyber Security Centrum publiek/private samenwerking

‘Nederland moet veiliger’
Het nationaal Cyber Security Centrum (nCSC) is een volgende stap op het evolutiepad 

van het  Government Computer emergency response team, kortweg GovCert. was de 

laatste een volledige overheidsinstelling, het nCSC is een publiek/privaat samenwer-

kingsverband met als belangrijkste doel nederland ook digitaal veiliger te maken. 

“Dat doen we door eerst de overheid en de vitale sectoren van ons land veiliger te 

maken,” zegt elly van den Heuvel, General Manager van het nCSC.

Auteur: Hans Lamboo



18 Verbinding  april 2013

van experts er naartoe. “We komen primair 

om rust te brengen. We beginnen niet direct 

in allerlei systemen te wroeten – die zijn 

immers eigendom van de organisatie. Rust en 

overzicht, daar begint het mee. We brengen 

natuurlijk heel veel kennis van zaken mee en 

een systematische approach om het probleem 

aan te pakken. We hebben inmiddels veel 

ervaring opgedaan,” zegt Van den Heuvel. 

“Een hack heeft vele kanten. In principe moet 

de organisatie de problemen zelf oplossen of 

een expertbedrijf inhuren. Meldt een orga-

nisatie het incident bij het NCSC, dan willen 

we uit gesprekken met de betrokkenen eerst 

antwoord hebben op de vraag: is de nationale 

veiligheid in gevaar? Is het antwoord ja, dan 

treden we direct handelend op. Dan komt ook 

de Directeur Cyber Security in actie en we 

gaan met elkaar proberen om de problemen 

te bestrijden of de schade te beperken.”

Op het moment dat de nationale veiligheid 

in het geding is, is het van groot belang dat 

de ‘reparatiewerkzaamheden’ vakkundig en 

afdoende worden uitgevoerd. De gehackte 

partij moet dan ook hun plan van aanpak 

voorleggen en regelmatig aan het NCSC rap-

porteren. “We zijn er niet om de getroffen 

organisatie daarop af te rekenen, maar om 

te helpen,” stelt Van den Heuvel. “Dat kan 

technisch zijn, maar bijvoorbeeld ook op com-

municatiegebied.”

Het melden van incidenten gebeurt nu nog 

vrijwillig, maar er is een meldingsplicht in 

aantocht waar 6 vitale sectoren zich aan heb-

ben verbonden. Als er zich een incident, groot 

of klein, voordoet begint het centrum met de 

feiten op tafel te krijgen. 

“We checken of wat gezegd wordt waar is. 

Dat betekent dat we regelmatig – ik moet 

dat woord echt even gebruiken – incidenten 

de-hypen. We brengen het incident terug 

naar realistische proporties en echte feiten,” 

aldus Van den Heuvel. “Maar ook andersom: 

soms krijgen we een melding van een zoge-

naamd ‘klein’ incident, waarvan onze experts 

constateren dat het helemaal niet zo klein is, 

maar veelomvattend. DigiNotar is daar een 

voorbeeld van.” 

Niet alles op het gebied van cybersecurity 

is technisch. Er bestaat ook nog zoiets als 

awareness. Als bij bedrijven de top niet 

doordrongen is van het belang dat men moet 

investeren in informatiebeveiliging, dan 

gebeurt er niet zoveel, constateert Van den 

Heuvel. “Het centrum heeft een cybersecu-

rity-strategie geformuleerd waar awareness 

een onderdeel van is. Een mooi voorbeeld is 

dat de leden van de Cyber Security Raad in 

het komende jaar zo’n 30 gesprekken gaan 

voeren in met collega-boardmembers om 

awareness te creëren. Dat kunnen we niet 

alleen. Een van de leuke dingen die we in 

2012 hebben gedaan en die we zeker gaan 

voortzetten is de campagne Alert Online. Dat 

is een publiek-privaat initiatief waarbij het 

vooral om awareness gaat, bij de top en bij de 

mensen op de werkvloer. Kennis > houding > 

gedrag, die drietrapsraket is er bij elke com-

municatiestudent ingeslepen: het begint dus 

bij kennis.”

Wat kan de gemiddelde IT-afdeling bijdragen 

aan betere cyber security? “Het zou al heel 

fijn zijn als ze goed in kaart brengen wat er al-

lemaal draait. Ik maak toch mee dat dat nog 

steeds niet overal het geval is. Het zou ook 

fijn zijn als deze mensen wat vaker op onze 

site kijken en weten waar de kwetsbaarheden 

zitten. Maar ik vind dat de verantwoorde-

lijkheid voor de informatiebeveiliging niet 

alleen bij de IT-afdeling gelegd mag worden. 

Absoluut niet, dat kan niet en mag niet. Het 

begint in de boardroom. Er zijn natuurlijk 

altijd maatregelen die impopulair zijn. Thuis 

kan alles, maar op mijn werk mag dit niet en 

dat niet. Maar dan is het aan de communi-

catieafdeling en het management om uit te 

leggen wat de gevolgen zijn als je je er niet 

aan houdt. De manier waarop je het binnen 

je bedrijf neerzet speelt een belangrijke rol. 

Je mag nooit de IT-afdeling daar in z’n eentje 

voor verantwoordelijk maken,” aldus Van 

den Heuvel.  Volgens haar moeten bedrijven 

een goede risico-afweging maken en op basis 

daarvan de mate bepalen waarop ze beveiligd 

moeten zijn. “Wat zijn nu echt de kroonju-

welen van het bedrijf, wat móét er absoluut 

goed beveiligd worden. Zorg daar dan ook 

voor en wat minder kan, hoef je minder te 

beveiligen. Het is een oud probleem in de IT 

om de balans te vinden tussen veiligheid en 

werkbaarheid. Dat kan voor elke organisa-

tie anders zijn, maar dat gesprek moet wel 

gevoerd worden. Ook de eindgebruiker moet 

zijn verantwoordelijkheid nemen.” 

Van den Heuvel pleit voor een dedicated 

Security Officer bij organisaties. “Security 

is zo belangrijk dat je daar echt in moet 

investeren. Elke organisatie moet iemand met 

securitykennis en -ervaring in huis hebben, 

die ook nog eens invloed en zeggenschap 

heeft – en die rapporteert aan een van de 

bestuurders. Een Security Officer moet de taal 

spreken van de boardmembers en risico’s kun-

nen inschatten, en niet alleen een technisch 

verhaal hebben.” 

To do list
Het werven van personeel staat in elk geval 

op de to-do-list voor 2013. Het centrum zoekt 

technische mensen, maar ook adviseurs en 

analisten. Er wordt verder gewerkt aan de 

vormgeving van de publiek/private samen-

werking. Het nationale response netwerk 

wordt verder uitgebouwd; er bestaat al een 

Incident Response Board met daarin mensen 

uit de vitale sectoren.  Ook de samenwerking 

met de wetenschap moet verder worden 

uitgebouwd, zegt Van den Heuvel. “We gaan 

samen kijken welke onderzoeken er nog 

moeten worden gedaan. Daar is geld voor 

vrijgemaakt; we gaan daar natuurlijk enorme 

sprongen voorwaarts in maken. We gaan 

kijken hoe we het security-onderwijs in het al-

gemeen kunnen opwaarderen. Dat is eigenlijk 

niet onze taak, maar we gaan met een aantal 

partijen kijken of we meer gekwalificeerde 

mensen kunnen opleiden. En we gaan werken 

aan het Nationaal Detectie Netwerk om meer 

informatie over malware te verkrijgen en ver-

werken. Dat doen we niet door in systemen 

te zoeken, maar door het uitwisselen van 

gedetecteerde malware om die te bestuderen 

en te ontdekken waar besmetting mogelijk 

is. We willen op dat gebied graag proactiever 

worden.”  En dan is er natuurlijk de me de 

meldplicht die verder vorm moet worden 

gegeven. Een overvolle lijst voor 2013. 

Voor de lange termijn zijn de doelstellingen 

van Elly van den Heuvel en het NCSC duide-

lijk: er moet op termijn een goed Nationaal 

Response Netwerk zijn, een goed Nationaal 

Detectie Netwerk en een goed Nationaal Re-

search Netwerk. Die drie netwerken moeten 

de basis vormen om Nederland echt veiliger 

te maken.  

Elly van den Heuvel is General Manager 

van het Nationaal Cyber Security Centrum, 

ressorterend onder de Directie Cyber Secu-

rity, onderdeel van de Nationaal Coördi-

nator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 

Zij heeft een vrij lange carriöre achter de 

rug bij de overheid, met name bij Justitie: 

ze was onder meer beleidsmedewerker 

en hoofd van een stafbureau. Na een tijd 

hoofd van de ICT-afdeling te zijn geweest, 

werd ze in 2008 benoemd tot manager van 

GovCERT. Toen dat begin 2012 opging in het 

Nationaal Cyber Security Centrum werd ze 

benoemd tot General Manager.

NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum 

communiceert vooral via de website  

www.ncsc.nl. Daarnaast bestaat de web-

sitewww.waarschuwingsdienst.nl die zich 

met name richt op het MKB en individuele 

burgers.  Ook publiceert het centrum 

regelmatig fact sheets over onderbelichte 

onderwerpen, zowel via de websites als de 

via de media. Elk jaar verschijnt het Cyber 

Security Beeld – ook in een publiek/pri-

vaat samenwerkingsverband – waarin de 

belangrijkste trends, dreigingen en kwets-

baarheden op het gebied van cybersecuri-

ty en cybercrime op een neutrale, feitelijke 

manier worden gepresenteerd.

Het NCSC is momenteel gevestigd in een 

gebouw aan de Wilhelmina van Pruisen-

weg te Den Haag. In juli 2013 verhuist het 

centrum naar het hoofdgebouw van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid.
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Een tweede uitdaging is de verdere vervolma-

king van de Veiligheidsregio’s. Om als veilig-

heidsregio te voldoen aan de gestelde eisen 

over de verplichte samenwerking tussen het 

hulpverleningsbestuur en de politie zijn er 

verschillende mogelijkheden en de keuze is 

aan de regio. De regio’s kunnen bijvoorbeeld 

een bestuurscommissie veiligheid instellen 

waarin vertegenwoordigers van politie en het 

hulpverleningsbestuur gezamenlijk komen tot 

besluitvorming over de rampenbeheersing, 

maar dit hoeft niet.

De ontwikkeling van de feitelijke realisatie 

van de veiligheidsregio’s kent in de praktijk 

verschillende snelheden. Veel managemen-

taandacht gaat momenteel zitten in het 

inrichten van de organisaties, de ontvlechting 

uit de gemeenteprocessen, en de regionalise-

ring van de brandweerkorpsen in de regio.

Upgrade
Nummer drie van de grote klussen is de om-

vorming van de meldkamers. Nu is er nog het 

GMS. Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem 

is een softwarepakket gemaakt in opdracht 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en is ontwikkeld om 

te werken met het nieuwe communicatiesy-

steem C2000.

Dit softwarepakket zorgt voor een naadloze 

samenwerking tussen de meldkamers van 

de diverse hulpverleningsinstanties, én de 

communicatie op straat. Een melding van een 

burger kan middels GMS snel afgehandeld 

worden. De software kan zelf een inzetvoor-

stel doen op basis van locatie, mankracht en 

aanrijtijd.

Vervolgens is er al een jarenlange poging 

voor de Nieuwe Meldkamer (NMS). In 2010 is 

na een afweging van scenario’s besloten het 

GMS te vervangen door een standaardpakket 

uit de markt. Sindsdien wordt door bureau 

Veiligheidsberaad samen met de disciplines 

en de hoofden van de gemeenschappelijke 

meldkamers met ondersteuning van het 

meldkamer diensten centrum van de vtsPN 

gewerkt aan de voorbereiding van het project 

NMS. Gelet op het belang van NMS voor 

centralisten en de vele verbindingen van het 

systeem met andere systemen als C2000, 

telefonie en openbare meldsystemen, vraagt 

de voorbereiding de nodige zorgvuldigheid. 

De NMS levert weer input voor de landelijke 

meldkamerorganisatie. Het kabinet heeft 

besloten om de meldkamers van de hulpver-

leningsdiensten in één, landelijke organisatie 

onder te brengen, de Landelijke Meldkamer-

organisatie (LMO). Daarbij wordt uitgegaan 

van maximaal 10 meldkamerlocaties. 

Inkopen
Een vierde uitdaging is het aanbestedingstra-

ject. Zowel het Tetra-netwerk moet worden 

veranderd, als een nieuwe raamovereenkomst 

randapparatuur voor C2000 moet uitgeschre-

ven worden. Eerst de raamovereenkomst 

C2000. In de volksmond heet die de LARA, 

officieel is het omgedoopt naar ARC2000 (Aan-

besteding Randapparatuur C2000). De vorige 

raamovereenkomst (LARA2) liep af in 2011 en 

is verlengd geweest tot november 2012. Een 

wettelijke verlenging was daarna niet meer 

mogelijk, de LARA2 zou moeten worden ver-

vangen door LARA3. Dat is niet gebeurd. De 

diverse korpsen kunnen nu al bijna een half 

jaar geen randapparatuur meer inkopen via 

het raamcontract. Op welke manier kunnen 

korpsen wel randapparatuur inkopen?

Dolores Booij, woordvoerder van de politie: 

“De nationale politie kan op dit moment geen 

C2000 randapparatuur aanschaffen. Om pro-

blemen te voorkomen, zijn tijdens de looptijd 

van Lara 2 extra accessoires en randapparaten 

gekocht om deze periode te kunnen overbrug-

gen. Deze actie is afgestemd met alle politie-

eenheden. Op dit moment is het niet bekend 

of er eenheden zijn die in de loop van dit jaar 

in de problemen komen. Indien dit het geval 

is, zal afstemming gezocht worden.”

Over het tijdspad voor ARC2000 is nog geen 

duidelijkheid. Booij: “De ARC moet formeel 

nog opgestart worden. De marktverken-

ning heeft afgelopen week plaatsgevonden 

waarna een business case wordt opgesteld. 

Deze wordt voorgelegd aan de korpsleiding 

en de directeur facility. Afhankelijk van de 

goedkeuring van het uiteindelijk model van 

de business case zal een tijdslijn bekend zijn. 

De verwachting dat eind 2014 een nieuw con-

tract beschikbaar moet zijn. Dit is pas zeker 

na goedkeuring door de korpsleiding.”

Uitdaging
Een grotere uitdaging is wellicht de aanbeste-

ding van het Tetra-netwerk. Laten we eerst 

kijken naar de huidige situatie. Er staat een 

door TetraNed beheerd netwerk, dat door 

vtsPN wordt gemanaged. Het netwerk werkt 

op een Motorola Dimetra-systeem, momen-

teel versie 6.1 Deze versie is zogenoemd end-

of-life, waardoor een upgrade noodzakelijk is. 

Motorola zal de upgrade naar 6.2 begeleiden.

Maar de upgrade naar 6.2 is slechts een klein 

onderdeeltje. De ‘nieuwe’ aanbesteding is in 

twee stukken geknipt. Het eerste deel is een 

onderhoudscontract voor 2,5 jaar. Die tender 

moet eind oktober dit jaar open zijn en gaat 

in in juli 2014. Die loopt dus tot 1 januari 

2017. Omdat het hier alleen gaat om onder-

houd van het netwerk, is het zeer waarschijn-

lijk dat de huidige partijen (KPN, Motorola, 

vtsPN) het voortzetten.

Het probleem begint echter pas aan het einde 

van de looptijd van de eerste tender en de 

overlap met de tweede tender. Of beter ge-

zegd: het gebrek aan overlap met de tweede 

tender. Over de tweede tender is eigenlijk 

nog niet zo heel veel bekend. De looptijd zal 

tien jaar bedragen, er zit onderhoud in en het 

moet Tetra zijn, that’s it.

Er is bijvoorbeeld nog niet bekend welke vorm 

het nieuwe netwerk moet krijgen: een nieuw 

netwerk? Een update? Uitbesteed? Sterker, 

de komende periode wil het ministerie van 

V&J eerst nog een onderzoek uitvoeren naar 

het beste organisatorische model voor C2000 

(zie kader).  

Lodewijk Hessink, woordvoerder van het 

ministerie van Veilgheid & Justitie, schets het 

huidige tijdspad dat het ministerie volgt. “Na 

het uitvoeren van een interne en externe ana-

lyse is in het CIO-beraad van november 2012 

een aanbestedingsinrichting gepresenteerd, 

waarbij er eerst een onderhoudscontract 

wordt aanbesteed voor een periode van 2,5 

jaar na 1 juli 2014. 

Deze periode geeft gelegenheid om de volgen-

de activiteiten in gang te zetten:

Nog tot 2017 huidig Tetra-netwerk

Loopt ministerie achter 
de feiten aan?

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie staan voor 

een flink aantal uitdagingen. Nieuwe nationale politie, nieuwe meldkamers, 

nieuw C2000. Vooral de kwaliteit van het C2000-netwerk lijkt risico te lopen. 

Het is waarschijnlijk dat het huidige netwerk nog wel een paar jaar moet 

blijven werken. De vraag is of dat verantwoordelijk is. Een overzicht.

Het zou een leuk raadspelletje kunnen 

zijn voor de volgers van het ministerie van 

Veiligheid & Justitie met een voorkeur voor 

alles wat met missiekritische communicatie 

te maken heeft: zet op een rijtje, in mate 

van importantie, de mega-klussen waar het 

ministerie zich op korte termijn mee moet 

bezighouden. 

Er staat nogal wat werk te wachten. Met 

stip op 1 staat de vorming van de Nationale 

Politie. Die Nationale Politie is natuurlijk al 

sinds 1 januari van dit jaar een feit, maar de 

omvorming is nog niet af. Je kan politiewerk 

niet zomaar even neerleggen om te reorga-

niseren, de ‘verkoop’ gaat door tijdens de 

verbouwing. Maar het is een flinke verbou-

wing die heel wat menskracht vergt. Voordat 

er een landelijk korps is dat bestaat uit tien 

regiokorpsen en een landelijke concerndienst 

moet er nog flink wat water door de Rijn stro-

men. Dit megaproject is prioriteit nummer 1 

binnen het ministerie en veel moet wijken. 

Andere projecten worden op een lager pitje 

gezet.

A
CT

u
EE

l

Foto: Jan Kranendonk - shutterstock.com

Foto: Jan Kranendonk - shutterstock.com



22 Verbinding  april 2013

– De uitvoering van het, door de minister in 

juli 2012 aan de Tweede Kamer toegezegd, 

onderzoek te laten uitvoeren naar het ge-

wenste organisatiemodel voor het C2000-net-

werk (dus inclusief het P2000-netwerk).

– Het opstarten van de voorbereidingen en 

de aanbesteding van de vernieuwing van de 

hard- en software. Ten behoeve hiervan zal in 

overleg met de kolommen kritisch gekeken 

worden naar de gewenste functionaliteiten 

en het gewenste moment van het kunnen be-

schikken over deze functionaliteiten. De reeds 

onderkende extra functionaliteiten zullen een 

onderdeel uitmaken van de inventarisatie van 

de gewenste functionaliteiten. De voorberei-

dingen zullen in 2013 worden uitgevoerd.

Gunning
Hekking: “Inmiddels is positief besloten om 

deze aanbestedingsinrichting uit te voeren. 

Voor de aanbestedingstrajecten is een pro-

jectteam door de DGPol geformeerd. VtsPN 

maakt onderdeel uit van het project voor het 

leveren van de inhoudelijke expertise. Het 

CIO-beraad, geformeerd door de CIO’s van 

alle kolommen, bewaakt de voortgang van 

de aanbestedingstrajecten en adviseert de 

opdrachtgever over mijlpaalproducten. De 

aanbesteding van het onderhoud voor een pe-

riode van 2, 5 jaar is inmiddels gepubliceerd 

op 29 maart 2013. Naar verwachting zal deze 

aanbesteding eind van dit jaar zijn afgerond, 

zodat de organisatie waaraan de opdracht is 

gegund de gelegenheid heeft om zich voor te 

bereiden op het uitvoeren van het onderhoud 

per 1 juli 2014. Deze aanbesteding leidt ertoe 

dat de continuïteit van het netwerk is gega-

randeerd tot eind 2016.

“Begin 2014 zal worden gestart met de aan-

besteding van de vernieuwing van de hard- en 

software. De aanbesteding zal naar verwach-

ting eind 2014 zijn afgerond, zodat de organi-

satie die de vernieuwing gaat uitvoeren dit in 

2015 en 2016 kan uitrollen. Vanaf begin 2017 

zal worden gestart met een nieuwe omgeving 

waarin met het gewenste organisatiemodel 

een netwerk beschikbaar zal zijn dat voldoet 

aan de geformuleerde eisen.”

Het lijkt er op dat het ministerie nu al te laat 

is om de tweede, tienjarige tender, uit te 

schrijven. Voordat er een tender kan komen, 

moet namelijk nog wel wat gebeuren: een 

organisatieonderzoek, een voorbereiding van 

de aanbesteding, marktconsultaties. Voor 

2016 zal er geen toewijzing van de tender 

zijn. Ter vergelijking: een vergelijkbare tender 

voor Astrid in België duurde 2,5 jaar voordat 

die er was.

Dat jaar 2016 is precies het jaar waarin de 

eerste, korte, tender afloopt. Als de mogelijk 

nieuwe partij op 1 januari 2017 een nieuw 

netwerk moet opzetten (of upgraden), heeft 

die partij zeker een jaar nodig om alles te 

implementeren. De vraag dringt zich dan 

ook op of de politie nog tot 2018/2019 op 

de huidige apparatuur vertrouwen? Kan de 

politie rekenen op een systeem dat twintig 

jaar oud is? 

Het netwerk rond het netwerk
Minister Opstelten laat dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de gunstigste organisatievorm voor de communicatie van de politie. Er speelt 

echter een specifieke uitdaging: de meeste kennis op het departement, bij de politie en bij sommige partners is weg. Ruim twee jaar geleden 

waren de rollen duidelijk. Neem de ‘spelers’ rondom het netwerk van C2000. Boven in de kolom zat Dick Schoof, als directeur-generaal Politie 

en in het bijzonder belast met de vorming van de nationale politie, bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is nu Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid. Onder hem op het ministerie regelde Leo Nieuwenhuizen de zaken. Hij is vertrokken om Programmamana-

ger informatiemanagement & ICT, Ministerie van Veiligheid en Justitie te worden. Bij vtsPN zat Hans Rosenkamp achter het stuur. Bij TetraNed 

was Bert Garlich, nu CEO bij GPXS Services, de man met kennis. Aan de leverancierskant, bij Motorola, zat Antoine Stokking. Die is een eigen 

consultancy-bedrijf begonnen. Al met al is er een flinke hoop aan kennis en ervaring vertrokken, zonder de opvolgers te kort te doen overigens. 

Het is wel een punt van aandacht in deze drukke tijd.
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PreCom
Next Generation Pagers

Met PreCom Pager kan eerder actie worden ondernomen, is de betrouwbaarheid van directe inzet 

van vrijwilligers beter gegarandeerd en wordt de e�ciëntie van een 

alarmering verhoogd. 

PreCom Pager Next Generation is sneller en e�ciënter én heeft meer functies dan de huidige 

generatie alarm ontvangers. 

Met een druk op de knop bevestigt de ontvanger na een alarm direct zijn beschikbaarheid. Het 

systeem waarschuwt bij onderbezetting. De verantwoordelijke kan dit meteen 

terugkoppelen naar de centralist om eventueel een tweede groep te alarmeren. 

Bovendien geeft PreCom Pager een helder overzicht wie wanneer beschikbaar is. 

Dankzij de ingebouwde kalender met aan- en afwezigheidsfunctie kan onderbezetting 

tijdig worden voorkomen. 

 Realtime terugkoppelen van beschikbaarheid; 

 via agenda op pager beschikbaarheid opgeven; 

 door een druk op de knop ad-hoc beschikbaarheid afmelden; 

 beschikbaarheidsinformatie op pager via M2M berichtgeving;

 LCD kazerne bezetting en opkomst display;

 gevanceerd beschikbaarheid systeem. 

Wilt u meer informatie? Kijk op onze website www.p2000shop.nl of 

bel 013-21 34 104. We helpen u graag.
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Begin maart was er een EC workshop voor 

‘Governmental Services’. 

Dit is de derde workshop die de EC heeft geor-

ganiseerd: de eerste was december 2012 over 

technologie-invalshoeken. Twee weken terug 

was de workshop nummer 2 voor commerci-

ele toepassingen en nu dus nummer 3 voor 

‘overheidstoepassingen’. De workshop was 

voorbereid door Analysys Mason. Er waren 

ruim honderd deelnemers.

Analysys Mason begon met een korte 

presentatie over hun voorbereidende werk: 

interviews, het verzamelen input, hun eigen 

studie en dergelijke. De scope was 400MHz 

tot 6 GHz met een tijdvenster van tien jaar.

Ondergetekende had diverse LEWP-RCEG 

documenten ingebracht; de TCCA-CCBG een 

aantal CCBG inputs; ook de relevante PT49 en 

ETSI documenten waren ingebracht. 

Eind februari is middels een telefooncon-

ferentie met Analysys Mason alle inputs 

samen met hun door gelopen. De meeting 

zelf was opgezet met een korte presentatie 

per doelgroep met daarna discussie over die 

doelgroep. Het onderzoek was ingericht met 

‘inpact on spectrum short term, medium 

term, long term’.

AMCRN
De eerste doelgroep was ‘Aeronautical 

Maritime and Civil Radiolocation/Navigation 

systems’ (AMCRN). Analysys Mason had 

mooie grafieken gemaakt over de groei van 

‘lucht personenvervoer’ en vracht verkeer, 

idem van zee-transporten. Er waren ook een 

paar slides over ‘single European air manage-

ment system’ (SESAR), welke gebaseerd zal 

worden op GNSS (European Global Navigation 

Satellite System).

Verder was er informatie over ‘direct air-to-

ground communication services (DA2GC), 

zowel voor passagiers om te bellen en inter-

netten, maar ook voor luchtvaartmaatschap-

pijen zelf.

Tot slot kwam UAS (Unmanned Aircraft 

Systems) aan bod, waarvan een enorme 

groei verwacht wordt. Tweede doelgroep was 

defensie. Aangegeven is door Analysys Mason 

dat defensie een sterke groei verwacht in ‘in-

formation exchange with enhanced connec-

tivity’ en ook sterke groei in UAS (Unmanned 

Aeronautical Systems).

Als voorbeeld werd ‘UK’s Network Enabled 

Capability for Close Combat’ gegeven met een 

groei van de huidige 40kbits/s naar 6Mbit/s 

(150x zoveel). Ook hier discussie over gebruik 

van commerciële netwerken, maar dit werd 

als uiterst twijfelachtig gezien vanwege grote 

risico met betrekking tot de beschikbaarheid.

Vanuit de zaal kwam de vraag of (met name 

voor Disaster Relief) defensie en PublicSafety 

niet nauwer zouden moeten samenwerken 

om synergie tussen (technische) oplossingen 

te bereiken aangezien Defensie aangeeft zo 

veel mogelijk met COTS-apparatuur te willen 

werken, wat hun dicht bij de PPDR-oplossin-

gen zou brengen. Dit werd door NATO beaamd 

en men voorziet groeiende samenwerking in 

vele landen tussen OOV-sector en defensie; 

concreet werd genoemd het huidige mede 

gebruik in diverse landen van Tetra en Tetra-

pol en in de toekomst (dedicated) breedband 

oplossingen.

PMR/PAMR
Onder deze doelgroep had men ‘business 

radio and smart grid/metering’ geschaard. 

UIC (Europese spoorweg) gaf een reactie dat 

ze specifieke invalshoeken naar ‘hun sector’ 

missen; het was wel onderdeel van de vorige 

‘commerciële doelgroep’ workshop, maar het 

behoort volgens UIC meer bij deze doelgroep 

van overheidstoepassingen. Er kwam een uit-

gebreide discussie over smart grid/metering: 

waarom zijn dit ’overheidstoepassingen’? De 

reactie van de EC was dat dit vanwege ‘mis-

sion critical’ karakter komt. Er werd vanuit 

de zaal gemeld dat in Nederland smart grid 

in 450MHz uitgerold wordt in samenwerking 

met KPN.

Belangrijkste doelgroep voor ondergetekende 

was natuurlijk de PPDR doelgroep. Zoals hier-

boven al gemeld, was er info verzorgd over 

LEWP-RCEG en er was er diverse info vanuit 

PT49, CCBG en ETSI aan Analysys Mason 

aangeleverd. In de presentatie van Analysys 

Mason met hun conclusies over PPDR was dit 

redelijk goed verwoord. De enige opmerking 

was dat bij de vermeldde 2x10MHz er niet 

bij stond dat dit alleen voor het breedband 

terrestrial netwerk is en dus niet DMO, AGA, 

ad-hoc netwerken en ‘groep spraak over LTE 

capaciteit’ afdekt. Dit is vanuit de zaal (onder 

andere doorDuitsland) opgemerkt.

Ondergetekende heeft kort de LEWP-RCEG toe-

gelicht met de Matrix, scenario’s, ETSI calcu-

latie tool, resultaat PT49, LEWP statement en 

dergelijke (al eerder in dit blad beschreven)

Phil Godfrey heeft vanuit de TCCA-CCBG info 

gegeven, met name over gebruik van com-

merciële netwerken en de risico’s die daaraan 

vast zitten (met name beschikbaarheid). 

Reactie van de meeste aanwezigen was dat 

PPDR duidelijk het beste van de doelgroepen 

uit de bus kwam in deze workshop.

Aan bod kwamen ook Radio astronomy / 

science services. Hieronder vallen ‘ruimte-

onderzoek’, onderzoek satellieten (EESS: 

Earth Exploration Satellites). Er was ee korte 

toelichting op ‘Merlin radio astronomy sy-

stems’ (Merlin = Multi-Element Radio Linked 

Interferometer Network’. GMES is het ‘Global 

Monitoring for Environment and Security’; 

een Europees programma om land, zee en 

atmosfeer te meten.

Trefwoord bij meteorologie is het WMO 

(World Meteorological Organisation) initiatief 

GOS  (Global Observing System). Tendens is 

een beetje dat deze doelgroep niet zozeer 

extra spectrum nodig heeft, maar dat het be-

staande gebruik veilig gesteld moet worden.

CEPT in Brussel

Europa lijkt te kiezen voor 700MHz

Frequenties beginnen 
zich te vormen

Uit de EC Workshop en de CEPT-FM-PT49-vergadering komt een duidelijk 

beeld naar voren. Duitsland stelt voor om PPDR onderdeel van het wereld-

wijde LTE ECO systeem te laten worden. Daarnaast heeft de EC een mandaat 

gegeven voor een technische studie naar 700MHz (algemeen; niet specifiek 

PPDR). Het aantal landen dat 400MHz-voorstander is wordt kleiner. Het aan-

tal voorstanders van 700MHz neemt toe.
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Het EC onderzoek was ingericht 
met ‘inpact on spectrum short 
term, medium term, long term’.
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Tijdens het CEPT-FM-PT49 in Brussel was de 

opkomst redelijk;  zo’n 25 deelnemers waar-

van ruwweg ruim de helft van de diverse na-

tionale frequentieautoriteiten, krappe kwart 

van PublicSafety (UK, Frankrijk, Duitsland, 

Noorwegen, België) en kwart van industrie. 

Als eerste kwam de vertegenwoordiger van de 

EC aan het woord. 

Er is een mandaat voor een technische studie 

naar 700MHz met compatibiliteitstudie. 

PPDR wordt diverse keren genoemd. Mandaat 

is naar EEC. Binnen ECC is CEPT-FM-PT1 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 

mandaat. Planning is dat het 2014 klaar is 

om in WRC15 gebruikt te kunnen worden. Een 

liaison tussen PT1 en PT49 is nodig voor het 

‘PPDR aspect’. De titel van het mandaat is: 

“Mandate to cept to develop harmonised 

technical conditions for the 6941-790mhz 

(‘700mhz’) frequency band in the eu for the 

provision of wireless broadband electronic 

communications services and other uses in 

support of eu spectrum policy priorities”

Tweede input van EC was een reactie van JRC 

(EC Joint Research Centre) over Report A.

Er is een referentie gemaakt naar de Cana-

dese PublicSafety studie en daaruit is de 

opmerking gedestilleerd dat 2x10 MHz voor 

PPDR niet voldoende zou zijn. Reactie van JRC 

wordt meegenomen in de consultatieronde 

van Report A.

Er kwam vervolgens een terugkoppeling door 

de voorzitter van de CEPT-FM meeting.

Report A is daar toegelicht (zie vorige Ver-

binding over CEPT-FM meeting januari) en 

aangenomen en loopt nu in ‘Public Consul-

tation’. Vier tot vijf landen hebben informeel 

aangegeven dat 2x10MHz te weinig zou 

zijn en zullen dat in de consultatie ronde 

aangeven.

Voor de zogenoemde ‘Spectrum options’ zijn 

er diverse inputs, onder andere het ‘oude 

PT38’ overzicht van potentiele banden. De 

diverse opties werden besproken en sommi-

gen ‘afgeschoten’.

87-107 MHz. 
Conclusie was: niet reëel, laten vervallen als 

optie.

380-400 MHz. 
NATO band; ‘NATO landen’ hebben afgespro-

ken dit niet te bespreken. ‘Niet-NATO landen’ 

kunnen eventueel dit wel overwegen, maar 

dit is erg onwaarschijnlijk.

400-470 MHz. 
Er zijn diverse inputs vanuit Frankrijk over 

deze band, die uiteraard daar voorstander 

voor is.De voorzitter vroeg wie van de aanwe-

zige administraties nog meer voorstander is. 

In Duitsland houdt de administratie de deur 

open (maar groot probleem gezien huidig 

gebruik) terwijl PublicSafety voorstander van 

700 MHz is.Het VK, België, Denemarken en 

de Nederlandse administratie geven duidelijk 

aan dat breedband in hun land niet mogelijk 

is in deze band. 

Zweden (met steun van Tsjechië) geeft aan 

dat (nu in Brazilië LTE in 450 MHz start gaat) 

deze optie niet geschrapt mag worden en 

gelinkt moet worden aan de 470-694.

NB: Spanje was er niet en die is voor 410-

470MHz.

Er is een behoorlijke ommezwaai: Frankrijk 

moest alles uit de kast halen om de 410-470 

optie nu niet al te laten sneuvelen; diverse 

administraties gaven aan dat de problemen 

in de diverse landen zo groot zijn dat het 

niet reëel is om het als optie te handhaven. 

Omdat het niet op de agenda stond om 

nu definitieve keuzes te maken, is het er 

vooralsnog opgebleven (wel met opmerking 

dat geharmoniseerde oplossing in deze band 

uiterst twijfelachtig is). 

470-694
Dit is nu TV band. Zou in principe op heel 

lange termijn optie kunnen zijn, maar er is 

nog geen discussie (noch verwacht) om dit 

om te zetten in mobiele toepassing.

Conclusie: wel volgen, maar valt vrijwel zeker 

buiten het tijdframe.

694-790
De ‘bekende’ 700 MHz band kende diverse 

inputs. Als eerste de input van de EC over het 

mandaat aan ECC voor de studie (zie hierbo-

ven onder EC). Samenwerking tussen PT1 en 

PT49 is nodig.

Tweede input was van administratie van het 

Verenigd Koninkrijk (Ofcom) met de bood-

schap dat 700MHz een optie is voor PPDR met 

vermelding van de twee gerelateerde WRC15 

agenda punten, maar dat nationaal wel een 

beslissing van de overheid nodig is.

De derde input was van de Duitse PPDR-

vertegenwoordiger met de boodschap dat 

men zo dicht mogelijk tegen de commerciële 

oplossing wil zitten om van alle voordelen en 

schaalgrootte te profiteren (PPDR als onder-

deel van het wereldwijde LTE ECO-systeem).

Daarom ook hun voorkeur voor 700MHz in 

plaats van 400MHz. 

NB: de Duitse administratie zit nog op de lijn 

om ook 400MHz als optie open te houden.

Vierde input kwam vanuit de omroep hoek 

met uiteraard argumenten waarom 700MHz 

beschikbaar moet blijven voor omroep.

Er was een gezamenlijke input van Zweden, 

Motorola, Ericsson en Airwave om 2x10 MHz 

vanaf 693MHz te harmoniseren (flexibel 

model; per land in detail in te vullen).

Duitsland: PPDR onderdeel van 
het wereldwijde LTE ECO systeem

EC heeft mandaat gegeven voor 
technische studie naar 700MHz 
(algemeen; niet specifiek PPDR)

www.eal.n
lElectronic Application Laboratory

“Een vangnet dat richting geeft !”

EAL (Apeldoorn) BV
Molenmakershoek 14
7328 JK  Apeldoorn
Tel. : +31 (0)55 539 49 00
Fax.: +31 (0)55 539 49 01
Email: info@eal.nl
Website: www.eal.nl

EAL - WinBAS

Enkele kenmerken van de C-FACE 2

“Connecting you, is what we do”

Deskspace wordt steeds belangrijker en als dat 
ook nog gecombineerd kan worden met een 
verbeterde ergonomie en bediening, kan het niet 
anders, dan dat u kiest voor het inzetten van de 
nieuwe C-FACE 2.

Minimaal gelijke functionaliteit in een moderne
uitvoering, standaard in twee kleuren verkrijg-
baar, maar past een andere kleur en logo u beter, 
is ook dat natuurlijk te regelen.

“Save space, your keyboard and
C-FACE  in the same place”

Hierbij introduceert EAL (Apeldoorn) BV
de C-FACE 2 als opvolger voor de C-FACE.

aanpassingen in infra of F-Box
-

ken (capacitieve principe) i.p.v. schakelaars

volume maar op een digitale wijze

geluid

schuiven
-

ling mogelijk

(monitoring) audio

microfoonvoorversterker en LED indicatie

Doordat het gehele portfolio bestaat uit “eigen” producten onderscheidt EAL zich van andere leveranciers. Zowel soft- en hard-
ware ontwikkeling als productie, wordt geheel in eigen beheer gerealiseerd. Hierdoor kan EAL zich volledig onafhankelijk in de 
markt op blijven stellen en kunnen wij ook altijd nakomen wat we met een klant afspreken. In tegenstelling tot anderen hoeven 
wij immers geen extra afspraken te maken met de uiteindelijke leverancier. Door deze opstelling en uitgangspunten is onze ont-
wikkeling ook zeer laagdrempelig en eenvoudig te benaderen.



28 Verbinding  april 2013 29Verbinding  april 2013

Finland + Denemarken (licentie broadcast 

loopt 2020 af) hebben al mogelijkheden voor 

PPDR in 700 MHz. 

790-862
Deze ‘Digital Dividend 1’ band is in vele 

landen al aangewezen voor uitsluitend com-

mercieel gebruik (zelfs vaak al geveild). Kan in 

sommige landen wel fungeren als (tijdelijke) 

band voor PPDR-breedband zolang daar 

ruimte is. Tevens roaming naar deze band 

(in het hybride denken met mix gebruik van 

dedicated + commerciële netwerken).

870-876 + 915-921
Te kleine band, dus geen mogelijkheden voor 

2x10MHz en daarnaast ook al andere mobiele 

toepassingen en fungeert ook als GSM guard 

band.

1452-1479 + 1452-1492
Toekomstig gebruik van deze ‘L-band / 1,4 

GHz band’ is in CEPT-FM onder studie.

Is nu T-DAB allocatie, maar nog niet in 

gebruik.

Er is een Draft ECC Decision in public con-

sultation, waarin geen PPDR mogelijkheden 

liggen.

1900-1920 + 2010-2025
EC heeft over deze ‘2 GHz paired band’ een 

mandaat aan CEPT gegeven om te onder-

zoeken naar mogelijkheden voor ‘draadloos 

breedband’ waarbij PPDR ook genoemd is. 

Alleen geschikt voor ad-hoc netwerken en 

wellicht AGA. 

CEPT-FM heeft besloten dat er onderzoek 

komt naar digital AGA (internet vanuit vlieg-

tuigen) en PMSE (onder andere draadloze mi-

crofoons) in deze band. PPDR wordt genoemd 

als toepassing voor ad-hoc netwerken.

1980-2010 + 2170-2200
Deze ‘2 GHz MSS band’ is een satelliet band. 

Solaris heeft voorgesteld om deze band te 

benutten voor combinatie van satelliet + 

terrestrial component, maar dat is een erg 

onduidelijk voorstel. De frequenties zijn niet 

beschikbaar, maar Solaris zou een ‘service’ 

kunnen bieden, maar ook dat is erg vaag.

2025-2110 + 2200-2290
EESS allocatie (‘space operations’) in deze 

band. Intensieve mobiele toepassingen 

verboden, maar gelimiteerd PPDR gebruik 

(tijdelijke ad-hoc netwerken) op nationale 

basis mogelijk.

Report B
Er is een aanzet gemaakt voor Report B, 

waarin de aanbevelingen komen in welke 

band(en) de gevraagde PPDR frequenties 

gerealiseerd kunnen worden. In dit stadium 

kwamen vooral de lay-out met hoofdstuk-

indeling, subhoofdstukken en bullit points 

met aandachtspunten en dergelijke aan bod.  

Hier en daar al wat tekst waarop Motorola en 

Duitsland al gereageerd hebben.

Er komt een ‘correspondance group’ die het 

rapport verder voorbereidt (net als bij Report 

A gebeurd is).

Er is een tekst opgesteld over de definitie 

van ‘tuning range’. Er is een liaison state-

ment gemaakt om Report A naar de WRC15 

voorbereidingsgroepen te sturen. De officiële 

ondertekende brief van het LEWP statement 

is door ondergetekende ingebracht en kort 

toegelicht (brief ondertekend Cyprische LEWP 

voorzitterschap). 

Hans Borgonjen is Coördinator Internatio-

naal bij de Vts Politie Nederland, voorzit-

ter van de Public Safety Radiocommunica-

tion Group (PSRG), vicevoorzitter van de 

Aantal landen dat 400MHz 
voorstander is wordt minder, 
aantal voorstanders 700MHz 
neemt toe

Voor de oorspronkelijke versie van TETRA (Re-

lease 1) heeft verbetering op het gebied van 

randapparatuur afgelopen jaar alleen plaats-

gevonden op radiofrequent-gebied en uitvoe-

ringsvorm. De aanvankelijk sterke voortzet-

ting van de realisatie van de vervolgversie van 

TETRA (Release 2) lijkt tegen het einde van 

2011 gestagneerd. TETRA Release 2 richtte 

zich via de OOV-specifieke, zogenaamde TEDS 

(TETRA Enhanced Data Services) technologie 

op geavanceerde datacommunicatiediensten 

met goede beschikbaarheid. Dit vond vooral 

opgeld in 2010 en het begin van 2011. Door 

de recente ontwikkeling van LTE (Long Term 

Evolution) en de toegenomen perspectieven 

voor de realisatie van steeds meer specifieke 

OOV-functies met deze geavanceerde, ten 

opzichte van TETRA goedkopere commerciële 
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Om overzicht te bieden in het speelveld van de diverse draadloze techno-

logieën, stelt TnO jaarlijks een Monitor Draadloze Technologieën samen. 

Hierin worden de belangrijkste technologieën beschreven en worden de 

ontwikkelingen in de markt en de technologie gevolgd. TETRA blijft volgens 

TnO sterk, maar TEDs zal in nederland weinig voet aan de grond krijgen. 

TnO ziet weinig toekomst voor TEDs in nederland

Is meer bandbreedte 
eigenlijk echt wel nodig? 
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dan markten in andere werelddelen. Voor 

veel industriële toepassingen biedt Release 1 

voldoende functionaliteiten.

TETRA Release 1 is primair ontworpen voor 

digitale spraak van goede kwaliteit, in 

principe in groepsgesprekken op basis van 

het “push-to-talk” principe waardoor nooit 

twee gebruikers tegelijkertijd kunnen praten. 

De standaard biedt ook de mogelijkheid 

voor full-duplex spraak. In trunking mode 

operation (TMO) zijn spraak en data zwaar be-

veiligd door het specifieke TETRA Encryption 

Algorithm (TEA). Daarnaast beschrijft Release 

1 als datadienst Packet Data Service (PDS) 

op basis van IP op gelijksoortige wijze als in 

GSM. Hiermee zijn datadiensten mogelijk tot 

zeer beperkte videokwaliteit (geen streaming 

video). Een dergelijke dienst kan theoretisch 

nog ondersteund worden door de zgn.Multi-

slot Packet Data Service (MSPDS) maar dit 

wordt niet algemeen toegepast. Meer gang-

baar is om via de in Release 1 beschreven SDS 

(Short Data Service, vergelijkbaar met SMS) 

tekstberichten uit te wisselen. Dit laatste is 

dan ook met alle TETRA Release 1 apparatuur 

mogelijk. Spraak- en datadiensten kunnen ge-

lijktijdig afgeleverd worden bij de gebruiker.

TETRA Release 2 biedt mechanismen voor 

gebruik in helikopters en vliegtuigen maar 

bovenal high speed data in de vorm van 

TEDS (TETRA Enhanced Data Services). Er is 

nog geen duidelijke lijn onder de gebruikers 

ondanks TETRA Association workshops naar 

gewenste functionaliteiten, terwijl de TETRA 

Association zich al in 2008 en 2009 erg actief 

heeft opgesteld voor spectrum voor breed-

banddata. Voorzichtige voorspellingen gaan 

uit van grootschalig datagebruik in ca. 3 jaar. 

Wel is behoefte aan een camera (in de remote 

speaker mike) om daarmee personen en 

situaties te kunnen fotograferen. Voorbeel-

den van diverse bestaande data-applicaties 

zijn138139: data versturen naar de ‘front 

line’, bevragingen politiedatabestanden (ge-

realiseerd met de WAP (Wireless Application 

Protocol) user interface via het TETRA data-

kanaal), GIS (Geografisch Informatie Systeem) 

applicaties (inclusief data-informatie zoals 

risico-aspecten toevoegen aan plattegronden 

en adressen, de adressen tonen op kaarten, 

AVL (Automatische Voertuig Localisatie), sta-

tusmeldingen, etc.) en operationele informa-

tie vanuit het ‘veld’ naar de meldkamer.

SDS
Tijdens het TETRA World Congres 2012 bleek 

de actualiteit van de discussie of TETRA Re-

lease 2 voldoende transmissiecapaciteit biedt 

voor missie-kritieke breedbanddiensten of dat 

een grotere transmissiecapaciteit zoals door 

LTE geboden, daadwerkelijk noodzakelijk is. 

Telemedicine is één van de weinige diensten 

waarvoor een dergelijke grote capaciteit echt 

benodigd is.

Ingegeven door de beperkte transmissieca-

paciteit als één van de onderkende oorzaken 

voor beperkte TETRA-connectiviteit tijdens re-

cente rampen in Nederland, speelt nationaal 

de discussie of extra spectrumruimte niet 

eerder moet worden bedongen voor vergro-

ting van de transmissiecapaciteit uitsluitend 

ten behoeve van spraak en de huidige C2000 

datadiensten dan voor breedbandige data-

diensten. Momenteel kent C2000 als enige 

datacommunicatiemogelijkheden SDS en 

noodoproepen.

Lokalisatie is thans in TETRA mobiele termi-

nals geïmplementeerd in de vorm van GPS 

(Global Positioning Service). Verder onder-

steunt TETRA Release 2 locatie- afhankelijke 

diensten door het LIP (Location Information 

Protocol). Voor noodoproepen hebben alle 

terminals een noodknop. Met het systeem 

kan dan aan een noodoproep de hoogste pri-

oriteit worden gegeven, zij het dat alleen de 

centralist van een meldkamer na beoordeling 

van de noodoproep in staat is gesprekken van 

mobiele gebruikers te onderbreken, bijvoor-

beeld naar aanleiding van de acceptatie van 

een noodoproep. Omgekeerd kunnen vanuit 

een meldkamer of GMS (Gemeenschappelijk 

Meldkamer Systeem) alarmberichten verzon-

den worden, waarmee gelijktijdig gebruikers-

groepen kunnen worden gealarmeerd.

Binnen TETRA systemen bestaat een divers 

aantal aanvullende diensten, zoals late net 

entry, area selection en de mogelijkheid tot 

ambience listening: het op afstand onge-

merkt kunnen meeluisteren met een mobiele 

terminal.  

Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van 

de Monitor Draadloze Technologieön van 

TNO. Met de Monitor Draadloze Techno-

logieön wil TNO een goede, actuele en 

toegankelijke foto bieden van de stand van 

zaken ten aanzien van de ontwikkeling en 

inzet van draadloze technologie. De mo-

nitor tracht verschillende doelgroepen 

te bedienen bij overheid en bedrijfsleven 

in Nederland. Dit betekent dat is getracht 

de monitor informatief te laten zijn voor 

lezers met een algemene achtergrond in 

telecommunicatie. Door middel van een 

jaarlijkse update worden recente ontwik-

kelingen in de monitor verwerkt.

technologie, is TETRA Release 2 met TEDS on-

der grote druk komen te staan. Werd in 2010 

LTE nog als aanvullend op TETRA gezien, nu 

dringt LTE zich steeds meer op als op termijn 

(over ca. 10 jaar) vervangende technologie 

in plaats van TEDS. Daarbij is wel de vraag 

in hoe verre features benodigd voor missie-

kritische diensten onderdeel zullen gaan uit-

maken van de standaard. Een initiatief zoals 

ODINI (On-Demand Intelligent Network Inter-

face) werkt op het niveau van signalering en 

vereist gebruik van een uniforme IP- backbone 

evenals LTE. De signaleringstechnologie van 

ODINI is echter verschillend met die van LTE, 

die SIP (Session Initiation Protocol) gebruikt, 

waardoor OOV-typische features zoals snelle 

push-to-talk, groepsgesprekken, noodoproe-

pen en meldkamerfunctie mogelijk worden.

Release 2
Er zijn niettemin sinds 2010 diverse projec-

ten waar bestaande TETRA-netwerken een 

upgrade krijgen naar Release 2 (bijvoorbeeld 

het Virve netwerk in Finland) of waar Release 

2 wordt geïmplementeerd zoals in Aziatische 

landen. In Duitsland bouwt men het grootste 

TETRA-netwerk ter wereld en wel voor 

500.000 gebruikers. Dit netwerk is op Release 

1 gebaseerd maar heeft naar verluidt al wel 

wat karakteristieken uit Release 2 zoals het 

doorgeven van GPS-coördinaten en de vergro-

te cel-reikwijdte. Het Russische systeem voor 

de Olympische Winterspelen is voorbereid 

op Release 2 en moet in 2012 klaar zijn. Het 

is onduidelijk in hoeverre deze projecten in 

geplande vorm nog doorgang vinden. Mede 

bepalend zal zijn of een geharmoniseerde 

frequentieband voor Release 2 op Europese 

schaal kan worden vrijgemaakt. Dit spectrum 

issue speelt ook als LTE wordt gekozen als 

technologie voor missie-kritieke diensten. 

Dit is vooral van belang voor het verkrijgen 

van internationale interoperabiliteit van 

TETRA, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende 

criminaliteit en -hulpverlening. Hiervoor is 

het ook nodig dat een beter beeld ontstaat 

van de exacte gebruikersbehoefte aan meer 

geavanceerde datadiensten. Anderzijds speelt 

nationaal de discussie of extra frequentie-

ruimte niet eerder moet worden bedongen 

voor vergroting van de transmissiecapaciteit 

uitsluitend ten behoeve van spraak en de 

huidige C2000 datadiensten dan voor breed-

bandige datadiensten.

Verwacht wordt dat de markt voor industriële 

TETRA netwerken en –terminals voorlopig zal 

groeien vanwege de vervanging van verouder-

de analoge apparatuur die in deze sector nog 

veelal operationeel is. Dit zal wellicht met 

ca. 10% per jaar groeien, uitgaande van een 

zich doorzettende economische verbetering 

en -groei van China. Ook in andere Aziatische 

landen wordt TETRA steeds populairder: Azië 

is al goed voor 25% van de mondiale TETRA-

markt. De Aziatische markt groeit sneller 
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Concurrenten en vrienden van TETRA
TETRAPOL, het Franse systeem dat gebaseerd is op FDMA (Frequency Division Multiple Access) in plaats van TDMA (Time Division Multiple 

Access). Hierbij is het 25 kHz radiofrequent-kanaal in vier sub-carriers verdeeld.

DMR (Digital Mobile Radio; ETSI TS 102-361). Dit is een aanmerkelijk goedkoper alternatief voor kleinschaliger gebruik dan TETRA beoogt 

(TDMA met 2 tijdsloten) en waarbij automatisch zowel analoge als digitale mobiele radio wordt ondersteund142.

NXDN is een proprietary Common Air Interface (CAI) protocol voor mobiele communicatie, ontwikkeld door Icom Incorporated en Ken-

wood Corporation. • dPMR (Digital Private Mobile Radio; ETSI TS 102-490). Dit is een kosteneffectief peer-to-peer FDMA-radiosysteem voor 

digitale spraak van vergelijkbare kwaliteit als DMR biedt.

LTE wordt steeds meer, zeker na verloop van tijd (ca. 10 jaar of eerder), gezien

als concurrerend systeem vanwege de kosteneffectiviteit ten opzichte van TETRA en de technologische doorontwikkeling. Hierdoor wordt 

verwacht dat op termijn ook meer specifieke OOV-eisen zoals snelle verbindingsopbouw, push- to-talk, gespreksprioritisering, groepsge-

sprekken en daarbij IP multicast encryptie en de dispatcherfunctie gerealiseerd kunnen gaan worden.

Aanvullend op TETRA zijn:

De moderne publieke mobiele cellulaire netwerken zoals UMTS en LTE. Deze bieden nog minder beveiliging, een beduidend minder 

snelle verbindingsopbouw maar wel een op multimediale diensten ingestelde transmissiecapaciteit. Het relatief open karakter van 

publieke netwerken leent zich voor toegang tot internet. Naar verwachting zal LTE op termijn de standaardkeuze voor openbare operators 

zijn. LTE is al in Noord-Amerika de gekozen standaard voor breedband dataservices voor openbare veiligheidsdiensten zodat verwacht 

wordt dat in ieder geval LTE als meest aanvullend op TETRA zal kunnen functioneren voor niet-kritische breedband- diensten.

Andere P(A)MR-netwerken, met name CDMA (Code Division Multiple Access)- PAMR144. De transmissiecapaciteiten van CDMA-PAMR zijn 

hoger dan die van TETRA Release 2. De gevolgen ten aanzien van afstandsbereik en aantal gelijktijdige gebruikers per cel zijn echter niet 

duidelijk. Eveneens belangrijk punt van onzekerheid vormt de maximale voertuigsnelheid bij CDMA-PAMR. De diensten die via CDMA-PAMR 

kunnen worden ondersteund zijn vergelijkbaar met de diensten die via TETRA Release 2 mogelijk worden, maar zijn niet geoptimaliseerd 

voor OOV-toepassingen. Hierbij is CDMA-PAMR ontworpen op IP als convergentieprotocol van alle diensten. De verbindingsopbouwtijd 

met minimum richtwaarden van 1-2 s ligt beduidend boven die van TETRA.

•

•

•

•

•

•

•

Trends in mobiele technieken
Wat zijn de trends in mobiele communicatie. TNO heeft in haar 

rapport een aantal trends aangewezen:

Groei van het mobiele dataverkeer

Uitrol van LTE in Nederland en de wereld 

De multibandveiling 

Toekomst van de (digitale) omroep 

Toenemende aandacht voor spectrum sharing 

Netneutraliteit en nieuwe verdienmodellen 

Groene ICT en de mobiele industrie 

Intelligente Transport Systemen 

Ontwikkelingen in short-range wireless communicatie

•

•

•

•

•

•

•

•

•



33Verbinding  april 2013

Een oproep via P2000 op 4 april om iets over 

half tien in de avond: “1735099 Prio 1, Jacht 

in problemen, DHE, TXO”. In no-time staan de 

mensen van de KNRM (Koninklijke Neder-

landse Redding Maatschappij) paraat om 

assistentie te verlenen. Ter verduidelijking: 

DHE staat voor Den Helder, TXO voor Texel 

Oudeschild. Het was die avond onder het 

vriespunt en er stond een flinke wind op de 

kop van de haven. Het was donker en koud. 

Deze omstandigheden vergen het maximale 

van de mensen van de KNRM en dus ook van 

hun apparatuur.

Omdat er een upgrade van het Tetra-netwerk 

op de Noordzee op komst is, voldeed de 

huidige communicatie-apparatuur niet meer. 

John Geel is operationeel inspecteur bij de 

KNRM. Hij heeft de aanschaf van de nieuwe 

apparatuur voor de KNRM begeleid. In totaal 

gaat het om de communicatie-apparatuur 

voor 68 reddingboten, verdeeld over zeven 
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Het zomerseizoen betekent ook altijd meer werk voor de koninklijke Ne-

derlandse redding Maatschappij (kNrM). Goede communicatie tijdens hun 

operaties is een must. De kNrM is bezig met het implementeren van nieuwe 

C2000 mobilofoons en portofoons.

kNrM kiest voor Sepura

“Veiligheid is voor ons 
het belangrijkste”

De MOTOTRBO DP4000 Ex serie combineert het beste van tweewegradiofunctionaliteiten met de 
laatste digitale technologie. Spraak en data integreren naadloos met elkaar, het biedt makkelijk te 
gebruiken functionaliteiten en een verhoogde capaciteit om alle teams met elkaar te verbinden. Met 
een exceptioneel goede spraakkwaliteit, batterijen die lang meegaan en ATEX-gecertificeerd, houdt de 
DP4000 Ex serie uw werknemers op een productieve manier veilig met elkaar in verbinding. Waar ze 
ook aan het werk zijn.

De MOTOTRBO DP4000 Ex serie:

Veilig werken onder de 
zwaarste omstandigheden

De distributeur voor Nederland is Selecsys

Burg. Backxlaan 265
7711 AD  Nieuwleusen 
Nederland
Telefoon: +31 (0)529-488888
Fax: +31 (0)529-488889
www.selecsys.nl  

Foto KNRM Archief
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Die vrijwilliger moet niet hoeven na te den-

ken over de werking van zijn mobilofoon of 

portofoon. Alles moet identiek zijn.”

Fleetmap
Wat kunnen andere partijen leren van dit 

project van de KNRM? Geel: “Wij zetten echt 

in op het zo gebruiksvriendelijk krijgen van de 

apparatuur. Onze eindgebruikers, de redders, 

hebben hun prioriteit bij het redden van men-

sen. Cruciaal is dat de programmering van de 

portofoons en mobilofoons op elkaar afge-

stemd is. Als voorbeeld geef ik de fleetmap. 

Ik weet uit ervaring dat in sommige situaties 

tientallen fleetmaps zijn gemaakt voor een 

regio. Wij programmeren dat dusdanig dat 

we met elke eenheid, ongeacht de locatie, 

kunnen communiceren.” Hiervoor hebben we 

een fleetmap samengesteld die in elk randap-

paraat van de KNRM aanwezig is. 

Concreet betekent dat we van alle 25 veilig-

heidsregio’s over  de RMG-, bijstand- en in-

meldgroepen kunnen beschikken. De opbouw 

van de fleetmap is hetzelfde. Bij een overgang 

van de ene regio naar de andere zullen er 

daardoor geen problemen ontstaan. “Dit heb-

ben we samen met Defensie gedaan.”

Onderdompelbaar
Uiteindelijk kwam de KNRM uit bij de 

STP9000-serie van Sepura. Het is de nieuwste 

lijn van Sepura. Bas de Grood, directeur van 

Sepura-distributeur Abiom: “Deze nieuwe 

STP9000 is een werkelijk innovatieve serie 

TETRA portofoons. De serie bestaat uit een 

robuuste TETRA hand-held met uitgebreide 

functionaliteit en een groot kleurendisplay 

met hoge resolutie en voegt dit samen met 

een nieuwe generatie zeer innovatieve specifi-

caties die een brede groep eindgebruikers aan 

zullen spreken. Zo is de serie IP67-gekeurd, 

wat inhoudt dat ze volledig stofdicht en 

waterdicht (onderdompelbaar) zijn. Wat zout 

betreft, hebben we een speciale oplossing, 

de zogenoemde salt water protection. Dit 

zorgt ervoor dat de aan zout water blootge-

stelde contacten niet zullen corroderen zoals 

gebruikelijk op zout water. Daarbij zit er een 

geavanceerde GPS in en een RFID-mogelijk-

heid. Ten slotte is de user interface verbeterd, 

waardoor die intuïtiever werkt.”

De STP9000 serie omvat drie varianten. De 

STP9000 is uitgerust met de meeste functio-

naliteiten, heeft een groot kleurenscherm en 

een volledig numeriek keypad. Daarnaast is 

er de STP91000. Deze heeft een gereduceerd 

keypad en is ontwikkeld voor gebruikers die 

wel de belangrijkste eigenschappen van de 

STP9000 gebruiken, maar slechts een beperkt 

deel van de functies gebruiken. Tot slot is 

er de STP9200 met gereduceerd keypad en 

monochroom display. Deze deelt alle eigen-

schappen van de STP9000, inclusief de IP67 

rating, maar is bedoeld voor gebruikers die 

een instapmodel zoeken. De STP9000 serie is 

beschikbaar in 380-430MHz en 407-473MHz 

bandbreedte en mede hierdoor eerste keus 

voor gebruikers in uiteenlopende veeleisende 

omstandigheden, die om een goed preste-

rende, robuuste portofoon vragen.

“Wat voor ons speciaal is, is dat de bestaande 

configuratie blijft. De ‘kop’ passen we aan ter 

plekke. We gaan dus bij de diverse boothuizen 

van de KNRM en het hoofdkantoor langs om 

de vervanging direct te regelen, van Cadzand 

tot Eemshaven. En vergeet niet dat we ook 

twintig kusthulpverleningsvoertuigen voor-

zien van goede mobilofoons. We leveren een 

totaalpakket, van levering tot installatie en 

nazorg”, zegt De Grood.  

verschillende typen schepen. 

Geel: “De boten variëren van 5 meter tot 

19 meter. De grootste, de Arie Visser-klasse 

is een all weather boot. Maar de kleinere 

boten, zoals de inflatable Atlantics, zijn open. 

Dus alles moet geschikt zijn voor een natte 

omgeving. Sinds 2005 heeft de KNRM C2000 

‘aan boord’, dus hebben wij onze appara-

tuur daarop aangepast. Sepura is een van de 

weinig leveranciers die zowel waterdichte mo-

bilofoons als portofoons kan leveren. Vandaar 

de keuze op Sepura.”

Pragmatisch
“Voor ons is veiligheid het belangrijkste. Een 

belangrijk motto van de KNRM is ‘Veilig uit en 

thuis’. Om dat te bereiken moet de appara-

tuur waarmee we werken dus betrouwbaar 

zijn”, zegt Geel. De KNRM heeft gekozen voor 

mobilofoons en portofoons van Sepura, gele-

verd door distributeur Abiom. Eerder werkte 

de KNRM ook met apparatuur van Motorola. 

Geel heeft drie argumenten om voor Abiom/

Sepura te kiezen. “Wij zijn gelieerd aan De-

fensie. Wij mogen van hun beheer-expertise 

gebruik maken en Defensie heeft Sepura. Dan 

is het voor ons een logische keuze om ook 

voor Sepura te kiezen. Daarnaast speelt mee 

dat Abiom met hun Sepura-toestellen alles 

IP-67 kon leveren. Water en zout zijn grote 

uitdagingen voor onze apparatuur. IP-67, 

stofdicht en waterdicht, is dan een vereiste.” 

Dat Abiom niet alleen leverancier was, maar 

ook een technisch partner en inbouwer zijn 

ook afwegingen geweest.

Een derde reden om juist voor Sepura te 

kiezen is een heel pragmatische. “De Sepura-

portofoon en -mobilofoon kunnen identiek 

bediend worden. Pak een portofoon vast en 

draai hem een kwartslag. Dan heb je het 

bedieningspaneel van de mobilofoon. We 

werken met 1300 vrijwilligers, die allemaal 

heel gemotiveerd zijn om mensen te helpen. 

“Bij alle 25 veiligheidsregio’s 
beschikken we over dezelfde RMG-, 
bijstand- en inmeldgroepen”
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KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is een particuliere stichting voor het verlenen van hulp aan in nood verkerende 

schepen langs de Nederlandse kust. De KNRM is opgericht in 1824 en vormt onderdeel van het Nederlandse reddingwezen. Aanleiding was een 

scheepsramp voor de kust van Huisduinen in oktober van dat jaar waarbij drie schipbreukelingen en zes redders het leven lieten.

De KNRM steunt volledig op giften van donateurs, nalatenschappen, en de inzet van een groot aantal vrijwillige bemanningen en medewer-

kers. Zij ontvangt geen subsidie van de overheid. Zij is de klok rond paraat voor het uitvoeren van search-and-rescue- en andere hulpverle-

ningstaken op het water in opdracht van de Nederlandse Kustwacht: 24 uur per dag, alle dagen van het jaar.

De vloot
De volledige vloot van de KNRM bestaat uit 74 vaartuigen. De grootste schepen zijn de zo-

genoemde Arie Visser-klasse. Die hebben een formaat van 18,8 x 6,1 x 1,05 meter en varen 

met hun 1000 pk een snelheid van 32 knopen. Hiervan zijn er tien in de vaart. De klasse 

hieronder is de Johannes Frederik-klasse. Met 14,4 x 5,4 x 0,75 m, 2 x 680 pk, 34 knopen 

zitten er zes in de vloot. 

Van de Valentijnsklasse (10,6 x 4,1 x 0,75 meter, 2 x 430 pk, 34 knopen) zijn er 17. Hierop 

kunnen vier bemanningsleden plaatsnemen. De nog iets kleinere klasse is de Nikolaas-

klasse. De KNRM heeft er hier tien van (9,0 x 2,9 x 0,5 meter, 2 x 250 pk, 34 knopen. De 

bekendere vaartuigen zijn de Atlantic-klasse. Dit zijn de bekende ‘rubberboten’, waarvan er 

21 rondvaren. Het formaat is 6,5 x 2,2 bij 0,7 meter en met hun 75 pk kunnen de boten 30 

knopen. Ten slotte is er de Float-klasse. Dit zijn kleine boten (5,1 x 2,0 x 0,3 meter, 50 pk, 25 

knopen). Hiervan liggen er tien in Nederland.

Foto KNRM Archief

Foto KNRM Archief
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(Ex)PORTOFOONS & TRUNKING

          www.flash-services.com

VERHUUR-VERKOOP-ONDERHOUD

E Battery Europe BV
Varenkade 7
2661 PG  Bergschenhoek
The Netherlands
Tel. +31 (0) 634 129 359
Fax +31 (0) 10 226 3371
info@e-battery.eu
www.e-battery.eu

Optimale communicatie
met de betrouwbare  
en voordelige batterijen 
en laders van E-Battery

Meldkamer inrichting

Meldkamer apparatuur

Meetapparatuur

Batterijen

Antennes

Amateurapparatuur

Advisering

Accessoires

Netwerkaanleg

Verhuur

Telecomdealers

System integrator

Software

Randapparatuur

Plaatsbepaling

Paging

P(A)RM

Importeur

GSM

Groothandel

Beveiliging Operator

Netwerken

Verlichting

Provider

Producent

Koning & Hartman
Postbus 5080
2600 GB Delft

 T +31(0)15 260 98 07
 F +31(0)15 260 91 62
 E info@koningenhartman.com
 I www.koningenhartman.com

Gannexion bv
Transistorstraat 71A
Postbus 60187
1320 AE Almere

 T (036) 5498814
 F (036) 5498815
 E info@gannexion.com
 I www.gannexion.com

DTM-Products BV
Postbus 2148
6020 AC Budel

 T (0495) 492335
 F (0495) 493710
 E info@dtm.nl
 I www.dtm.nl

Hutronic Telecommunicatie bv
Johan van Oldenbarneveltlaan 44
3705 HH Zeist

 T (030) 6999100
 F (030) 2213330
 E info@hutronic.nl
 I www.hutronic.nl

MULTIMEDIA EN 
COMMUNICATIE
OPLOSSINGEN

WWW.GLOBAL.NL Televisieweg 26, 1322 AL Almere
Telefoon: 036 538 70 70

WWW.GLOBAL.NL Televisieweg 26, 1322 AL Almere
Telefoon: 036 538 70 70

GPS, C2000  
EN GSM

ANTENNE
OPLOSSINGEN

Parkweg 9, 4153 XK  Beesd
T 0345 684000 - F 0345 680907
info@voetverhuur.nl - www.voetverhuur.nl

Aggregaten & 
Noodstroom voorzieningen

IN-CAR LAAD  
EN MONTAGE
OPLOSSINGEN

WWW.GLOBAL.NL Televisieweg 26, 1322 AL Almere
Telefoon: 036 538 70 70

CeoTronics AG
Communication Headset & Systems
Tel. +49 6074 8751-0
Mobile +31 6 53569241
E-Mail jan.van.pelt@ceotronics.com

www.ceotronics.com

Distributeur voor
de Benelux van ICOM 
radiocommunicatie

AMCOM
Luzernestraat 24
Postbus 215
2150 AE Nieuw Vennep

T +31 (0) 252-629370
F +31 (0) 252-629371
E info@amcom.nl
I www.amcom.nl 

KPN BMS
Postbus 16118
2500 BC Den Haag

T (010) 457 27 27
F (084) 222 01 36
E  bms@kpn.com
I  www.kpn.com/portofoons

Safety-Lux Nederland B.V.

T +31 (0) 35 691 44 76 
www.safety-lux.nl

importeur van o.a.:

 T (0529) 488888 
 F (0529) 488889 
 E info@selecsys.nl
 I www.selecsys.nl

Selecsys
Mobiele Communicatie Nederland B.V.
Rollecate 65-11
7711 GG Nieuwleusen

Raca Batteries Nederland B.V.
Satellietbaan 10A
2181 MH HILLEGOM
Postbus 75
2180 AB HILLEGOM

Tel: +31 (0)252-227070
Fax: +31 (0)252-533922
Internet: www.racabatteries.nl

Voorhout Data Connection
Productieweg 7
3481 MH Harmelen

 T (0348) 443557
 F (0348) 444951
 E info@vdcinfo.nl
 I www.vdcinfo.nl
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3M Security Systems Division 
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Het Europees Defensieagentschap (EDA) heeft de opdracht 

aan Thales gegeven om een studie van de belangrijkste ter-

restrische en satelliet-communicatie netwerk programma’s 

in landen van de Unie uit te voeren: FUCOM (voor toekom-

stige communicatie).

Het FUCOM project zal een inventarisatie maken van de 

belangrijkste lidstaten en hun bestaande en toekomstige 

activa, met inbegrip van militaire satelliet communicatie 

systemen, terrestrische tactische communicatie (software-

defined radio), PMR (professionele mobiele radio) en LTE 

(long term evolution) mogelijkheden. Op basis van deze 

inventarisatie zal het FUCOM project dan voorstellen hoe het 

combineren van beschikbare middelen van de Europese Unie 

voorziet in de systemen die zij nodig zou hebben om verschil-

lende soorten missies uit te voeren.

Om de interoperabiliteit in een context waar weinig frequen-

ties beschikbaar te verzekeren, moet draadloze communica-

tie worden geharmoniseerd. EU-lidstaten hebben de neiging 

om dit probleem aan te pakken in een stapsgewijze aanpak, 

door middel van een wisselende reeks van ontwikkelingen 

en normen die niet altijd compatibel zijn met elkaar. Dit 

heeft geleid tot een verlies aan totaal rendement en maakt 

het steeds moeilijker de krachten te bundelen op multina-

tionale operaties. Het 

verhoogt ook het risico 

van afhankelijkheid van 

derden, in het bijzonder 

de Verenigde Staten, voor 

bepaalde interoperabele 

middelen.

Het FUCOM project bestaat uit vier fasen:
– Identificatie van de operationele scenario’s en eisen van 

bekwaamheid, met inbegrip van een inventaris van de be-

langrijkste bestaande ruimte-gebaseerde communicatie-

systemen (Syracuse in Frankrijk, Skynet 5 in het Verenigd 

Koninkrijk, Sicral in Italië, enz.) en terrestrische systemen 

(software-defined radio projecten, zoals Contact in Frank-

rijk, enz.)

– Technische karakterisering van de communicatiesyste-

men die nodig is om deze operationele scenario’s te 

ondersteunen

– Identificatie van mogelijk toekomstig opvullen van capa-

citeitstekorten

– Analyse van het radiofrequentiespectrum 
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NXP en Cohda Wireless 
samen in auto- 
communicatie
NXP en Cohda Wireless hebben de CAR2CAR Memoran-

dum of Understanding getekend. Het doel is om draad-

loos verkeer tussen auto’s en verkeersinfratructuur te 

verbeteren in Europa. Deze twee toeleveranciers van de 

autoindustrie zijn de eerste twee niet-autofabrikanten 

die meedoen aan het Memorandum.

Tegelijkertijd hebben NXP en Cohda een nieuw 

product aangekondigd, genaamd Roadlink. Dit wordt 

hun nieuwe Car-to-X (C2X) communicatieoplossing. 

Roadlink moet een platform worden voor draadloze 

communicatie in het verkeer. NXP heeft het hardware 

platform voor Roadlink geleverd. Centraal daarin is het 

software-defined-radio gedeelte. 

Europees Defensieagentschap kiest Thales voor 
toekomstonderzoek

Patent voor SDR-techniek 
Spectrum Bridge
Het Amerikaanse Spectrum Bridge heeft een een nieuw 

patent gekregen, genaamd “method for providing network ac-

cess to devices”. Dit octrooi heeft betrekking op een systeem 

en werkwijze voor het verschaffen van dynamische, intelligen-

te netwerktoegang tot elektronische toestellen uit databases 

van netwerkbeschikbaarheid.  

CTO Peter Stanforth van Spectrum Bridge: “We zagen dat het 

model voor spectrumbeheer moest evolueren, voordat mo-

biele marktgroei tegen een grens aanloopt.“ De wereldwijde 

markt voor mobiele telefonie bereikt 7 miljard abonnees 

en mobiele data groei verdubbeld in 2013, volgens de 2012 

Chetan Sharma Global Mobile Market Update. Experts uit de 

industrie verwachten een aanhoudende groei, met meer dan 

50 miljard draadloze apparaten in 2020. Toch is de huidige 

spectrum dat beschikbaar is niet voldoende om deze groei op 

te vangen.  

Er zal een spectrum tekort komen, tenzij onderbenut spec-

trum wordt gedeeld en opnieuw toegewezen aan de toene-

mende vraag. Spectrum Bridge cloud-gebaseerde oplossingen 

helpen bij het oplossen van dit probleem door het dynamisch 

toewijzen en beheren van onderbenutte spectrum voor de 

volgende generatie draadloze netwerken. 

“De wereldwijde mobiele markt zal naar verwachting groeien 

van $ 1,5 biljoen naar 4,5 biljoen dollar dit decennium”, zegt 

Rod Dir, CEO van Spectrum Bridge. “Deze groei wordt mogelijk 

gemaakt door de volgende generatie gedeelde spectrum 

netwerken. Onze oplossingen, die het spectrum virtualiseren, 

vormen de kern van het oplossen van het spectrum crisis.”
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Ruimtevaartorganisatie NASA zoekt hulp bij het opknappen 

van het huidige satellietcommunicatiesysteem. En die hulp 

zoekt het bij burgers.

Niet iedereen is een raketgeleerde, maar dat hoeft tegen-

woordig niet meer bij de NASA. De ruimtevaartorganisatie 

heeft een uitdaging en vraagt het publiek mee te denken. 

Wat is het geval? Er is een Space Communications and 

Navigation Programma (ScaN). Dat programma zorgt er voor 

dat er gecommuniceerd kan worden in de ruimte, maar ook 

van de aarde naar de ruimte. Maar deze satellieten hebben 

eigenlijk hun uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Ze 

werken nog wel, maar rond 2020 moeten ze echt vervangen 

worden.

En hier ligt de vraag van de NASA: hoe moet het nieuwe 

netwerk er uit komen te zien? De ruimtevaartorganisatie 

heeft een zogenoemde RFI (Request for Information) uit doen 

gaan met de vage en brede vraag: creëer een “Next Gene-

ration Spaced-Based Relay Communication And Navigation 

Architecture.” Wat mag het zijn? Alles eigenlijk: grondge-

baseerd, ruimte-gebaseerd, als het maar werkt. En nog een 

paar andere eisen. Het moet wel goedkoop zijn, flexibel en 

backward compatible. 

Satellietoplossing voor Franse brandweer
Cassidian en Astrium Services hebben de afsluitende validatietests 

voor hun remote oplossing voor het koppelen van Tetrapol met 

Astrium Services ‘satellietcommunicatiediensten. Het doel is om 

brandweer-en reddingsdiensten in Frankrijk te voorzien van toegang 

tot de aparte satellietcommunicatie die 24/7 beschikbaar is, met 

name voor crisissituaties. Op elk moment en overal, zal het hen 

voorzien van betrouwbare communicatiemiddelen, ongeacht de 

toestand van terrestrische netwerken.

De tactische cel van Cassidian, 3G IDR (Independent Digital Repe-

ater), is een volledig autonome radio communicatie-oplossing die 

kan worden gekoppeld aan Tetrapol netwerken. Het maakt het 

mogelijk task forces om te communiceren in extreme situaties en in 

gebieden waar er geen radiodekking is. 

De testresultaten hebben aangetoond dat verschillende tactische 

cellen op afstand kunnen worden gekoppeld aan de tactische radio 

dekking. Deze satelliet link kan ook worden gebruikt om gesproken 

communicatie en data (terminal geo-locatie en SMS) te verzen-

den vanaf de tactische cel naar de controlekamer dankzij een IP 

interface module Radio Access Gate (AGR-IP). Het grote voordeel 

van deze nieuwe oplossing is dat voor het eerst is het mogelijk om 

de AGR-IP Tetrapol terminal op afstand via satellietverbinding, het 

communicatiekanaal wijzigen te wijzigen. Het apparaat switcht tus-

sen de verscheidene kanalen op zoek naar het optimale signaal.

NASA zoekt hulp nieuwe tetra-portofoon van Motorola
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S Camera, wifi en internetten 
met de 6000-serie
Motorola komt met een nieuwe Tetra-portofoonserie, de 6000-serie. Vooral de 
MTP6750, met geïntegreerde camera, is interessant. Vraag is echter of Nederland wel 
klaar is voor deze toekomst.

Een porto met een camera. Een leuke gimmick of noodzaak? De specificaties zijn indrukwekkend. De MTP6750 is 

de eerste Tetra portofoon met een geïntegreerde vijf megapixelcamera. Er is een groot QVGA kleurenscherm. Wat 

verbindingen betreft is het apparaat zeker klaar voor de markt: naast Tetra is bluetooth mogelijk en is het TEDS-

ready. De MTP6750 heeft WAP push mogelijkheden, waarmee je makkelijker bij databases kan komen. Natuurlijk 

is er een DMO-mogelijkheid.

Overkoepelend
De camera in de portofoon staat niet alleen. Gekoppeld aan de beeldmogelijkheden zit het zogenoemde Photo-

graph and Intelligence Communication System (PICS), een end-to-end image management oplossing. PICS is een 

overkoepelende term voor Integrated Terminal Management (iTM), Indelible Digital Marking en de Application 

Programming Interface (API).  

ITM zorgt ervoor dat een groep portofoons op afstand kunnen worden gemanaged, inclusief image back-up en 

software-updates. Het zorgt er ook voor dat agenten op de straat beeld met elkaar kunnen delen.

Indelible Digital Marking is ontworpen om de authenticiteit van de beelden te bewaken. Voor een correcte 

rechtsgang is het eminent dat er niet geknoeid kan worden met bewijsmateriaal. Juist bij digitale fotografie zijn 

die mogelijkheden er. Daarop ‘tagt’ deze marker de foto’s met metadata als tijd, datum, locatie, user ID et 

cetera. De API ten slotte, zorgt voor de koppeling van PICS met andere elementen. 

Crux
Een indrukwekkende portofoon, maar de vraag is of het apparaat ook nut heeft. Op het moment dat je 

met beelden gaat werken, zeker met een kwaliteit van vijf megapixel, dan ontstaat meteen de noodzaak 

voor bandbreedte. En die bandbreedte is er via het huidige Tetra-netwerk niet. Om de MTP6750 optimaal 

te gebruiken is eigenlijk TEDS of LTE nodig. En daar ligt de crux: Nederland zal hoogstwaarschijnlijk geen 

TEDS gebruiken. En zonder breedband geen beeld.

Daarnaast is er de vraag of het op dit moment juridisch nut heeft om beeldmateriaal te verzamelen. 

Houdt zulk materiaal stand in een rechtszaak? Motorola kan wel aangeven dat er metadata is gekoppeld 

aan het beeld, maar dat wil niet zeggen dat een rechter het ook goedkeurt. 

De laatste tekortkoming is de gigantische stapel extra ongeordende informatie er bij komt. Het is nog 

niet mogelijk om de beelden van de MTP6750 automatisch te koppelen aan een incident. Dat bete-

kent dat er handmatig achteraf een koppeling moet worden gemaakt door de agent die de foto heeft 

gemaakt. Iedereen met een digitale camera kent het probleem: je eindigt met een harde schijf met heel 

veel foto’s die slechts geordend zijn in een mapje met een datum er aan vast. Zolang het foto-manage-

mentsysteem van Motorola niet direct een afbeelding kan koppelen aan een incident, dan zal er een 

information-overload komen.

Toekomst
Is daarmee deze nieuwe portofoon een zinloos product geworden? Nee, allerminst. Motorola 

verkent het pad naar de toekomst. Beeld zal een belangrijke rol gaan spelen in de bewijsvoering 

en dossieropbouw. En breedband zal er moeten komen voor de nood- en hulpdiensten. En directe 

informatie-uitwisseling met getuigen die op hun smartphone een plaatje hebben gemaakt van een 

incident, zal ook belangrijk worden. 

Misschien is Motorola te vroeg met dit toestel. Aan de andere kant: dat er in Nederland geen TEDS 

komt, wil niet zeggen dat andere landen ‘onze’ route bewandelen. Vooral in de opkomende landen, 

China, Midden-Oosten, Zuid-Amerika, liggen nog maagdelijke trajecten voor Tetra 1 en Tetra 2 

(TEDS). Misschien is het signaal naar het ‘oude’ Europa van Motorola wel dat ze de innovaties 

elders zullen zoeken en vinden en lopen wij straks ver achter. 
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Onlangs ondertekenden Panasonic Toughbook en Tensing 

een partnerovereenkomst. Als Premier Partner behoort 

Tensing hiermee tot de toppartners waar Panasonic 

Toughbook mee samenwerkt. De samenwerking richt zich 

op het aanbod van mobiele hardware zoals de Toughbook 

notebooks en en Toughpad tablets die geschikt zijn voor 

professioneel gebruik.

Panasonic biedt naast consumentenproducten onder de 

naam Panasonic Toughbook, ook robuuste hardware die 

geschikt is voor buitendienstmedewerkers in service, 

onderhoud en inspectie. Ter ondersteuning van de gekozen 

mobiele oplossing levert Tensing haar klanten de beno-

digde hardware.  

“We bieden onze klanten een totaaloplossing waar hard-

ware een onderdeel van kan zijn. Uiteraard is het daarbij 

van groot belang dat we een werkende oplossing kunnen 

garanderen. Het partnerschap biedt ons een kwaliteitscer-

tificering van onze oplossingen op Panasonic Toughbook’s 

mobiele hardware en verschaft onze medewerkers uitge-

breide productkennis, opleiding en support. We hebben 

alle vertrouwen in een langdurige goede samenwerking. 

Dat is van toegevoegde waarde voor onze klanten”, vertelt 

Dirk Verbeek, CTO Tensing.

Panasonic Toughbook en Tensing 
tekenen partnerovereenkomst
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SMART Technologies, een leverancier van samenwer-

kingsoplossingen, kondigt het SMART Room System voor 

Microsoft Lync aan, dat werd geïntroduceerd op Enter-

prise Connect. SMART heeft rechtstreeks met Microsoft 

samengewerkt voor de ontwikkeling van een kant-en-

klare oplossing voor vergaderruimten. Het resultaat 

biedt een gestroomlijnde samenwerkingservaring voor 

zowel virtuele als aanwezige deelnemers en een naadloze 

online samenwerking via het real-time delen van video, 

spraak en data.

Het SMART Room System omvat een of meer SMART 

Board interactieve displays, een hogedefinitiecamera met 

ultrabrede kijkhoek van 109 graden, speciale luidsprekers 

en microfoons, en een extragrote bedieningsconsole met 

11,6” (29,5 cm) display. Alle onderdelen zijn door SMART 

specifiek ontworpen en vervaardigd voor een naadloze 

integratie, met het oog op een optimale vergaderervaring 

die een productieve, dynamische samenwerking voor alle 

deelnemers mogelijk maakt.

De hogedefinitiecamera met ultrabrede kijkhoek van 109 

graden maakt het mogelijk dat de deelnemers de hele 

vergaderruimte kunnen zien zonder de camera te moeten 

kantelen, draaien of in te zoomen. De camera, die door 

SMART is ontworpen, biedt de breedste kijkhoek van 

alle hogedefinitiecamera’s voor videoconferenties op de 

markt.

SMARTs echo-onderdrukkende microfoon en luidsprekers 

zorgen voor een glasheldere 3D-klankervaring. Tot vier 

SMART-microfoons kunnen in serie worden geschakeld 

om te beantwoorden aan uiteenlopende configuraties en 

afmetingen van vergaderzalen.

Koning & Hartman breidt assortiment uit met 
nieuwe kvm-switch voor controlrooms
De ControlCenter-Digital-288 is de compleet nieuwe modulaire DVI KVM switch van fabrikant Güntermann & Drunck en nu onder-

deel van het assortiment van Koning & Hartman. Deze nieuwe DVI KVM-switch is bij uitstek geschikt voor gebruik in controlrooms.

De ControlCenter-Digital KVM-matrix switch biedt een flexibele oplossing vanwege de modulaire systeem setup, het brede scala 

van ondersteunende signalen en de eenvoudige manier waarop het systeem bediend kan worden. De switch is samen te stellen 

met in totaal 288 dynamische poorten, welke als CPU- of User-poort geprogrammeerd kunnen worden. Daarnaast kan de DVI KVM-

switch voorzien worden van 10 I/O kaarten met elk 16 poorten, deze kaarten zijn beschikbaar voor zowel UTP bekabeling als voor 

multimode glasvezel.

Verder biedt de ControlCenter-Digital de mogelijkheid tot ondersteuning van Au-

dio, USB 2.0 en RS232, het configuren van dual of quad video Matrix configuratie. 

Ook opties waarbij externe aansturing door middel van AMX of Creston applicatie 

mogelijk is, of Cross display functies, zijn voor deze productfamilie beschikbaar. 

Aanvankelijk zal de ControlCenter-Digital alleen DVI-SL (resolutie maximaal 1920 x 

1200) ondersteunen, dit zal later worden uitgebreid met DVI-DL (resolutie 2560 x 

1600).  

Introductie van het 
SMART Room System voor Microsoft Lync

ASTRID Direct: online nieuwsportaal 
voor alle ASTRID-gebruikers
ASTRID heeft Astrid Direct gelanceerd. Het is het online nieuwskanaal van ASTRID. Als telecom-operator van de hulp- en veiligheids-

diensten wil ASTRID haar klanten via dit platform op de hoogte houden van het recentste ASTRID-nieuws en de laatste productont-

wikkelingen uit de TETRA-wereld. ASTRID Direct is vlot raadpleegbaar op smartphone, tablet én pc of laptop.

Op ASTRID Direct staat nieuws over radio- en andere communicatie voor de sector 

van de hulp- en veiligheidsdiensten, feedback van gebruikers, dossiers en tips om nog 

meer uit communicatiemiddelen te halen. Voor wie absoluut niets wil missen, is er 

de ASTRID Direct-nieuwsbrief, een elektronische nieuwsbrief die de huidige Newsflash 

vervangt.

ASTRID Direct werd ontwikkeld in responsive design (HTML5), waardoor de site zowel 

op een computer, een tablet als een smartphone met om het even welk besturingssy-

steem vlot gebruikt kan worden. De lay-out past zich vloeiend aan de schermgrootte 

van het toestel aan.
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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet …
Afgelopen week lag ik ’s nachts een poosje wakker in bed. De kamer is goed verduisterd, 

dus pas na lang turen kun je een paar vage schimmen ontdekken. Om weer in slaap te 

komen wilde ik met mijzelf het spelletje doen “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en de kleur is 

zwart”. Een andere kleur zou niet eerlijk zijn geweest.

Net zo blind is de hulpverlening nog steeds in te veel situaties. De politieman of vrouw, 

als de ogen en oren op straat, geeft nog veel te vaak het ‘operationele beeld’ alleen in 

woorden door, met alle beperkingen van dien. Er wordt uiteraard al met van alles en nog 

wat geëxperimenteerd. Maar de volledige operationele inzet is nog ver te zoeken.

Wat zou ‘Push-to-view’ in moeten houden? Primair is het een knop, om “over de schou-

der” mee te kijken. Het zijn een extra paar ogen. Zo kan de man op straat makkelijker aan 

de meldkamer een indruk doorgeven over de sfeer op straat, of de ernst van een  ongeluk.  

Maar ook onderling. Twee mobiele teams die ieder in een ander stuk van het gebied 

opereren, en elkaar beelden toesturen voor het betere beeld.

In dergelijke voorbeelden gaat het puur om het live kijken, op initiatief van de man in het 

veld. Het is dan wijs om geen opslag van videobeelden te maken, maar alleen over de 

schouder meekijken. Je zou in zo’n situatie dan weinig last moeten hebben van privacy 

regels, en toch de voordelen van de video. De man in het veld bepaalt zelf wanneer er 

beelden verstuurd worden. En als er geen opslag is, is het over de schouder meekijken 

niet veel meer dan een verlengde surveillance.

Maar hoe gaat dit er technisch uitzien? De GSMA heeft een series oplossingen in het leven 

geroepen op basis van “Rich Communications”. Voor de algemene operators heeft het de 

merknaam “joyn” gekregen. Het is primair bedoeld voor “sharing” tussen consumenten, 

waarbij het naast video ook over chat, contacten en data gaat. De oplossing is laagdrem-

pelig, maar nog geen ‘PTV’. 

Toch laat dit zien welke mogelijkheden er liggen in de standaard netwerken, die met een 

goede professionele invulling voor het oprapen liggen. De stap van “joyn” naar “PTV” is 

voor een groot deel fine-tunen van wat er is. 

Er zijn dan natuurlijk nog tal van uitdagingen en vragen. Hoe zeker willen we van de 

dienst zijn? Hoeveel prioriteit heeft video ten opzichte van spraak? Moet er sprake zijn 

van ‘beeldgroepen’, naar analogie van de spraakgroepen voor PTT? Hoe zit het met wet-

geving? Wat als we toch videobeelden op willen slaan?

Genoeg voetangels en klemmen om voor uit te kijken, maar als je daar op focust kom je 

nergens. Rich Communications verovert de wereld razendsnel. Een kwestie dus van oppak-

ken en aanhaken, zodat je niet meer hoeft te raden wat de ander zien.

Frank Brouwer  is Radio Expert bij TabEël (www.tabeel.nl).
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