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Met de nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt u periodiek op 

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief is bestemd voor 

centralisten, gebruikers en beheerders van C2000, hun management en hun 

bestuur. Opmerkingen, vragen en suggesties kunt u eenvoudig sturen door te 

antwoorden op dit bericht. 

  

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen aan Rianne 

Jansen via m.a.p.jansen@minvenj.nl. 
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Animatie Vernieuwing C2000 

 

 

Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) 

heeft een animatie ontwikkeld over de vernieuwing van 

C2000. De animatie beschrijft alle onderdelen van de 

vernieuwing en de belangrijkste verbeterpunten. De animatie 

bouwt voort op de animaties die eerder zijn uitgebracht in het 

kader van Portogewoon. 

  

U kunt de animatie bekijken via Youtube:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGCfxiMN3LA  

  

Minister informeert de Tweede Kamer over voortgang C2000 
 

 

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juli 

2016 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand 

van zaken van het programma Implementatie Vernieuwing 

C2000. U treft de volledige brief in de bijlage. 

  

Kwaliteitscontrole op het programma IVC 
 

 

De CIO van VenJ heeft een interne kwaliteitstoets (het CIO 

oordeel) op het programma uitgevoerd en concludeert dat 

voor de succesvolle implementatie van een dergelijk complex 

programma de risico’s streng moeten worden bewaakt. De 

CIO beveelt aan dat de werkafspraken over de 

randvoorwaarden met het veld scherp in het oog moeten 

worden gehouden. Inmiddels is het Bureau ICT Toetsing (BIT) 

gestart met een externe kwaliteitstoets. Tevens is de nieuwe 

testinstantie aangetreden die het programma bijstaat tot en 

met de oplevering van het nieuwe C2000-netwerk. 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGCfxiMN3LA
https://www.youtube.com/watch?v=xGCfxiMN3LA


Ontwikkelingen binnen het programma IVC en advies bestuurlijke 

regiegroep 
 

 

Voor de meldkamers wordt een gestandaardiseerd Talking 

Device ontwikkeld. Er is extra tijd nodig om te zorgen dat 

deze past in de diverse omgevingen van de huidige 

meldkamers en dat deze tevens past in de toekomstige 

standaardwerkplek van de Landelijke Meldkamerorganisatie. 

 

Na het wegvallen van de gecontracteerde testpartij is de 

nieuwe testinstantie voortvarend aan de slag gegaan op basis 

van de oorspronkelijke planning. Hierbij stelt de testinstantie 

vast dat deze planning inmiddels onvoldoende ruimte biedt 

om de testwerkzaamheden zo uit te voeren dat deze passen 

bij de zwaarte en het maatschappelijke belang van het 

programma IVC. Omdat geen concessies kunnen worden 

gedaan aan een zorgvuldig testtraject is meer tijd nodig dan 

in de oorspronkelijke planning is voorzien. 

 

De consequentie van bovenstaande is dat op advies van de 

stuurgroep IVC en de bestuurlijke regiegroep C2000/LMO naar 

een optimale migratiedatum in 2017 wordt gezocht waarbij 

rekening wordt gehouden met de veiligheid van de 

hulpverleners, de impact op de operatie van de hulpdiensten 

(o.a. opleidingen op de meldkamers), de planning en de 

kosten. Er is in het bijzonder aandacht voor afstemming in 

verband met de samenvoeging van de meldkamers van 

Rotterdam en Dordrecht. 

 

De planning van de optimale migratiedatum zal op 21 

september worden voorgelegd aan de stuurgroep, na 

bekrachtiging door de bestuurlijke regiegroep wordt een 

besluit genomen door de minister van VenJ. Hierop worden de 

Tweede Kamer en het veld geïnformeerd. 

 

De voorbereidingen van de migratie in de meldkamers gaan 

onverminderd door. Dit betekent voor de meeste onderdelen 

van de planning daarom geen wijziging. 

  

 

 

 



Herprogrammeren en aanschaf randapparatuur 
 

 

Een van de belangrijke randvoorwaarden voor ingebruikname 

van het nieuwe netwerk is dat de kolommen tijdig de 

randapparatuur herprogrammeren en waar nodig vervangen. 

De kolommen zijn hier op basis van uitvoeringsplannen mee 

aan de slag. De minister heeft de politie en de brandweer 

gevraagd alternatieve scenario’s uit te werken om zeker te 

stellen dat de randvoorwaarden zijn ingevuld. 

  

GMS 4.13.1 
 

 

Om de verbinding tussen het nieuwe radiobediensysteem en 

GMS te leggen is een update naar GMS 4.13.1 noodzakelijk. 

Deze nieuwe versie is in het najaar van 2016 als patch voor 

de huidige versie  4.13 beschikbaar via de reguliere 

procedures. Versie 4.13 is echter nog niet in alle meldkamers 

geïmplementeerd. De tijdige invoering van GMS (4.13 en 

vervolgens 4.13.1) wordt onder regie van de stuurgroep 

bewaakt.  

  

Verbinding Radiobediening & Paging een feit 
 

 

De succesvolle aflevering van een pagingbericht verzonden via 

het nieuwe Eurofunk-radiobediensysteem markeert een 

belangrijke nieuwe stap in de vernieuwing van C2000. Onder 

de motorkap is er veel voor nodig om deze op het oog simpele 

handeling mogelijk te maken. De leveranciers 2WAY en 

Eurofunk hebben alle benodigde koppelingen tussen het 

centrale pagingsysteem en de radiobediening tot stand 

gebracht. In de testopstelling is de verbinding gelegd tussen 

de systemen in St. Johann in Oostenrijk en Zeewolde. Tijdens 

de Technische Informatie Sessie van juni is deze belangrijke 

stap gedemonstreerd aan de medewerkers van het 

programma en de beheerders van MDC. In het project RABS 

wordt verder momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van de 

definitieve radiobedieningssoftware op basis van het 

programma van eisen. 

  

 

 



Gelieerden en het vernieuwde C2000 
 

 

Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief kreeg het 

programma een vraag binnen gelieerde gebruikers en of deze 

ook betrokken zijn bij het programma. 

Door de strategisch beheerder zijn de kolommen politie, 

brandweer, ambulancediensten en Defensie aangewezen als 

de primaire gebruikers van het C2000 netwerk. Naast de 

aangewezen gebruikers kent een aantal organisaties de status 

van gelieerde gebruiker. Voor al deze organisaties geldt dat zij 

de aangewezen gebruikers ondersteunen bij de uitvoering van 

hun taken waarbij de aangewezen gebruikers het noodzakelijk 

achten dat zij met deze organisaties binnen het eigen 

verzorgingsgebied met behulp van C2000 kunnen 

communiceren. 

 

De gelieerde gebruikers zijn via hun aangewezen gebruikers 

aangehaakt bij het programma IVC. Het programma 

onderhoudt contact met de kolommen en de individuele 

meldkamers. De afdeling C2000-beheer van de meldkamer 

van de aangewezen gebruiker onderhoudt het contact met de 

gelieerden over het herprogrammeren en waar nodig het 

vervangen van de randapparatuur.  

  
 

              

            

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 

van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 

van berichten.  

 

 


