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gebruikt, kunnen problemen ontstaan”. 

FLEXIBILITEIT
Naast innovatie vormt flexibiliteit een belangrijk 
speerpunt. Toen in juli 2011 de zendmast van 
Smilde door brand werd verwoest, was het De-
fensieteam van KPN (tegenwoordig onderdeel 
van KPN Critical Communications) dat een dag 
later al een noodmast voor mobiel telefoonver-
keer in bedrijf stelde. Aansluitend werd met hulp 
van personeel van de Koninklijke Landmacht 
een zwaardere steunzender neergezet op de 
Johan Willem Frisokazerne in Assen. 

Het meest recente staaltje van flexibel optreden 
was de Kroningsdag in Amsterdam. 
De wereld kon zien dat de Koninklijke familie, 
de vele genodigden en het publiek op locatie 
zichtbaar genoten van de festiviteiten. Echter, 
achter de schermen waren medewerkers van 
KPN Critical Communications, direct de be-
kendmaking van de troonswisseling op maan-
dag 28 januari, aan het werk om de communi-
catie en daarmee de veiligheid voor iedereen 
goed te laten verlopen. Om communicatie via 
de portofoons van de hulpverleners te garande-
ren was een tijdelijk netwerk uitgerold, genaamd 
C3000. Dit netwerk zorgde ervoor dat 1600 
extra portofoons beschikbaar konden worden 
gesteld voor de hulpverleners. Op piekmomen-
ten maakten ruim 3000 hulpverleners tegelijk 
gebruik van hun portofoon. Ook werden extra 
voorbereidingen getroffen voor 112. Op het 
hoogtepunt kreeg dit nummer te maken met 
ruim 200 gesprekken per kwartier. Naast de 
bouw van het C3000-netwerk zorgde KPN dat 
het tv-signaal van en naar binnen- en buiten-
landse cameraploegen kon worden gedistribu-
eerd, een perscentrum beschikbaar kwam voor 
ruim 1100 journalisten, op 12 mega beeldscher-
men KroningsTV kon worden gevolgd en ruim 
35 4G WiFi-hotspots beschikbaar waren voor 
Defensie en politie. Afwisselend vanuit centrales 

KPN Critical Communications adviseert, 
bouwt en onderhoudt hun vitale ICT-infra-
structuur, zoals C2000 en 112. Ook particu-
liere bedrijven als SHELL, NS, Havenbedrijf 
en Schiphol maken gebruik van die diensten. 

INNOVATIE
In Zoetermeer staan ongeveer 150 medewer-
kers, verdeeld over de afdelingen Sales, Solutions 
en Service paraat om de klant van dienst te zijn. 
Als deze zijn wens kenbaar heeft gemaakt, gaan 
de huisarchitecten aan de slag. Door koppeling 
van bestaande gecertificeerde componenten, 
aangeleverd door vaste toeleveranciers, bouwen 
zij een integraal systeem dat vervolgens op lo-
catie wordt geïnstalleerd. Eindverantwoordelijk 
voor een goed product blijft KPN Critical Com-
munications. De architecten hebben innovatie 
hoog in het vaandel staan. Een van de uitdagin-
gen is de zoektocht naar mogelijkheden van 
koppeling van twee ‘schijnbaar’. onverenigbare 
systemen: GSM en portofoon. Ook de inzet van 
het razendsnelle 4G-netwerk wordt nadrukke-
lijk onderzocht  binnen het veiligheidsdomein. 
Destillatie en integratie van de voordelen van 
systemen is het ultieme doel. 

Op dit punt in het gesprek komen Gooijer en 
Heeneman echter met een waarschuwing: ,,Wij 
kunnen nog zo’n solide systeem bouwen, de 
effectiviteit is mede afhankelijk van de discipline 
van de gebruiker. Als het systeem door proto-
colfouten of beleidsproblemen niet op de juiste 
wijze of voor de bedoelde doeleinden wordt 

KPN CRITICAL COMMUNICATIONS

‘DE TAAL VAN DE KLANT IS ONZE LEIDRAAD’

Al wat langer geleden krijgen beleidsmedewer-
kers van de Koninklijke Landmacht (KL) tijdens 
een werkbezoek aan een afdeling van de toen-
malige Directie Materieel KL uitleg over de 
stand van zaken van een omvangrijk ICT-pro-
ject. Met veel schwung maakt de verantwoor-
delijke projectleider vooral gewag van de vele 
extra’s die het nieuwe systeem herbergt. Op de 
vraag of hij ook nog wel weet wat de klant wil, 
blijft het stil. 

Hoe denken Dennis Gooijer en Ferry Heene-
man, directeur en sr. Client Director van KPN 
Critical Communications, hierover? Het ant-
woord is duidelijk: ,,De taal van de klant is onze 
leidraad. Al dan niet ondersteund met ons advies 
stelt de gebruiker zijn behoefte. Op basis daar-
van bouwen en installeren wij een degelijk werk-
baar systeem. Communicatie is vaker van levens-
belang dan je denkt. Daarom ontwerpt, 
installeert en beheert KPN Critical Communi-
cations vitale communicatiesystemen. Onze 
communicatiesystemen dragen bij aan een vei-
liger samenleving. En die de gebruikers ervan 
in staat stellen hun werk te doen. Onder alle 
omstandigheden”. 

KPN Critical Communications is in 2011 ont-
staan door een bundeling van de dienstverlening 
aan het publieke veiligheidsdomein en werkt 
daarin nauw samen met de ministeries van Vei-
ligheid en Justitie, Defensie en Buitenlandse 
Zaken. 

Vrij recent is in het nieuws dat in de Rotterdamse haven de noodzaak bestaat van meer 
transparantie bij het opereren van de controlekamer in de chemieterminal. Bij calamitei-
ten wordt vanuit deze controlekamer coördinerend opgetreden naar hulpdiensten zoals 
ambulancedienst, brandweer en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. De directeur 
van het tankopslagbedrijf VOPAK verklaart deze noodzaak op basis van een informa-
tiebehoefte van de inwoners van de omringende gebieden. Een vermeende behoefte, zo 
lijkt het. Een vertegenwoordiger van de Klankbordgroep Rozenburg laat weten dat het 
merendeel van de omwonenden nauwelijks is geïnteresseerd. 
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in de Stopera, op de Marinekazerne en de meld-
kamer van de Amsterdamse politie volgden 
Gooijer en Heeneman het spektakel. 
Dit brengt het gesprek wederom op meldka-
mers. Buiten Defensie zijn over heel Nederland 
verspreidt 23 gemeenschappelijke meldkamers 
operationeel. Het overgrote deel zit in de Rand-
stad. Dit aantal moet in de toekomst worden 
teruggebracht naar 10. KPN Critical Commu-
nications spreekt mee in de projectgroep die dit 
moet bewerkstelligen. Heeneman geeft aan dat 
ook hier winst is te behalen door een betere 
afstemming van de protocollen. ,,Overal moet 

dezelfde taal worden gesproken. Het kan toch 
niet waar zijn dat in een bepaalde meldkamer 
een calamiteitencode wordt gehanteerd die af-
wijkt van de meldkamer een aantal kilometers 
verderop.” 

Binnen Defensie werkt KPN Critical Commu-
nications op dit moment samen met de Defen-
sie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie aan 
het programma van eisen van een nieuwe De-
fensie Bewakings- en Beveiligingssysteem. Ook 

‘toekomstige meldkamer(s)’ worden hierin 
betrokken. De hantering van eensluidende pro-
tocollen vormt een kritische succesfactor. 

TOT SLOT
Voor de verdere samenwerking met Defensie 
heeft Gooijer veel verwachtingen van PPS (Pu-
bliek Private Samenwerking) en Sourcing. KPN 
Critical Communications streeft hierbij naar een 
bestuursvorm waarin alle partijen gelijkwaardig 
zitting hebben. KPN Critical Communications 
is daar klaar voor. 

CARTOON


