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INTRODUCTIE

De opdracht van de LMS
Van bouwfase naar going concern
Voor u ligt het Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2021, een jaarplan met een meerjarig financieel
kader, dat het beleid voor het tweede jaar van de Bouwfase van LMS beschrijft.
De opdracht van de LMS is te komen tot een netwerk van tien meldkamers aangesloten op één IV en ICT
infrastructuur, waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen overnemen. Daarnaast om de continuïteit
van de voorziening meldkamer te handhaven nu en in de toekomst (toekomstbestendig organiseren). De
meldkamervoorzieningen hebben primair als doel om de discipline-specifieke en gezamenlijke
meldkamerfuncties van de hulpdiensten op de (straks) tien genetwerkte meldkamers te faciliteren. Het
betreft hier vitale voorzieningen met daarbij passende beschikbaarheids- en kwaliteitseisen.
Tien jaar ná het kabinetsbesluit tot een andere inrichting van het meldkamerveld, is deze in formele zin
op 1 juli 2020 tot stand gebracht toen de Wijzigingswet Meldkamers van kracht ging. In materiële zin is
deze andere inrichting nog in opbouw. Er wordt toegewerkt naar het sleutelmoment op 1 januari 2023
waarin de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in haar volledigheid staat en ingericht is.

De betekenis hiervan is enerzijds dat in 2021 bepalende stappen moeten worden gezet die het mogelijk
maken om van Bouwfase richting going concern te gaan, met formele afronding op 1 januari 2023. In
hoofdstuk 4 komen deze stappen aan de orde. Anderzijds is de betekenis ervan, dat de LMS in
samenwerking met haar partners zich in 2021 nog in een ontwikkel- en leercurve bevindt. Dit heeft
betekenis voor de eisen die gesteld kunnen worden. Dit uit zich onder andere in de financiële paragraaf
die nog veel onbekenden en daarmee onzekerheden bevat. Maar ook in hoofdstuk 2 waarin de
vraagarticulatie van het veld aan de LMS tot uiting komt en zich de komende jaren verder zal gaan
ontwikkelen.
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Beweging continu faciliteren
Het meldkamerveld is en blijft continu in beweging, zowel monodisciplinair als multidisciplinair, vanuit de
noodzaak om een 24/7 bereikbare en beschikbare lifeline voor zowel burgers als hulpverleners te kunnen
garanderen. Continuïteit is de kernopgave van het meldkamerveld, dat hierin wordt gefaciliteerd door de
LMS. Die beweging wordt enerzijds gevoed door de behoefte van de hulpdiensten om (samen) beter te
presteren ‘als elke seconde telt’, met het ontstaan van de LMS als voorbeeld. Anderzijds hebben de
disciplines hun eigen uitdagingen en ambities die tot vereiste of gewenste beweging leiden.
De LMS is hierin verantwoordelijk voor het leveren van de meldkamervoorziening ten behoeve van de
disciplines en de meldkamers, vanuit de drijfveer om bij te dragen aan het sneller en beter oplossen van
veiligheidsproblemen in de wereld van spoed ten behoeve van de veiligheid van burgers. LMS is hierin
facilitator, door het leveren van voorzieningen die multidisciplinaire samenwerking van de vier disciplines
en andere relevante veiligheidspartners mogelijk maken. Connectiviteit is daarbij het sleutelwoord, met
meldkamers die steeds meer de beweging maken richting een -spoed- Ontmoetings- en Werkplek voor
diverse veiligheidspartners.
Ten dienste van burgers, hulpverleners, centralisten en beheerders
Bij het beleid en de realisatie ervan hebben we de belangen van burgers, de hulpverleners, de
centralisten en de beheerders permanent in het oog. Vragen die gesteld worden, zijn: Helpt het beleid de
burger, lost het veiligheidsvraagstuk k en beter op? Kan de hulpverlener er goed en veilig mee werk en?
Maak t het beleid het werk van centralisten beter, sneller, maar ook eenvoudiger? En hoe zorgen wij dat
het goed beheerbaar is?
Een aantal uitgangspunten uit het Beleids- en Bestedingsplan 2020-2024 geeft richting aan de
beleidsvorming en implementatie van de ontwikkeling van meldkamers. Aandacht voor personeel bij
wijzigingen (zowel die van LMS als die van de gebruikers van de meldkamer), implementatie van begin
tot eind, de basis op orde en tegelijk ontwikkelen en samenwerken waar nodig zijn dergelijke
uitgangspunten. Ook een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden conform wettelijke kaders,
rolduidelijkheid en rolzuiverheid, is een belangrijk uitgangspunt. Al deze uitgangspunten lopen als een
rode draad door de verdere ontwikkeling van de meldkamers. Andere uitingsvormen zijn enerzijds het
beleid op vakbekwaamheid dat tot doel heeft te zorgen dat centralisten en beheerders bij veranderingen
in het werk deze gemakkelijk en toegankelijk kunnen aanleren. Anderzijds de intensieve samenwerking
met de bijzondere commissie LMS, die ontstaan is in de eerste helft van 2020.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 is strategisch van aard. Het beschrijft het conceptueel model LMS als vraag-levering
organisatie voor meldkamervoorzieningen en het geeft de prioriteiten in 2021 voor de LMS weer.
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de vraag-kant, de focuspunten van de planvorming voor 2021 – 2025,
bekeken vanuit de verschillende disciplines, meldkamers en het Ministerie JenV.
Hoofdstuk 3 en 4 zijn meer tactisch van aard en gaan in op de meldkamervoorzieningen (H3) en op de
werking en organisatie (H4).
In hoofdstuk 3 wordt de multidisciplinaire- en monodisciplinaire meldkamervoorziening ten behoeve van
de disciplines en de meldkamers beschreven. De te bereiken doelen voor deze voorzieningen worden
omschreven en waar mogelijk de aanpak om deze doelen te bereiken. Daarbij worden de ontwikkellijnen
uit de vorige twee beleidsplannen gehanteerd; continuïteit, bij de tijd en nieuwe tijd.
Landelijke Meldkamer Samenwerking
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Verder komen in hoofdstuk 3 overige voorzieningen aan bod, die LMS levert. Dit zijn
meldkamervoorzieningen buiten de meldkamer (zoals in de pilots Zorgcoördinatiecentra) en
voorzieningen die het gevolg zijn van overname ‘as is’ bij overdracht beheer per 1 januari 2020.
In hoofdstuk 4 worden meldkamervoorziening-overstijgende onderwerpen benoemd. Dit betreft
onderwerpen die te maken met de ontwikkeling van LMS naar een zakelijke en professionele organisatie
(de in het vorige beleidsplan genoemde ontwikkellijn ‘Entiteit’) en onderwerpen die belangrijk zijn voor
meerdere meldkamervoorzieningen, zoals informatiebeleid en (cyber) security.
Hoofdstuk 5 beschrijft op hoofdlijnen de risico’s die onderkend zijn bij de realisatie van het
geformuleerde beleid. Bij ieder risico is opgenomen welke maatregelen genomen kunnen worden om het
risico te reduceren.
Hoofdstuk 6 bevat de financiële paragraaf. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de
activiteiten uit het Beleids- en bestedingsplan meldkamer over de jaren 2021 tot en met 2025 worden
gefinancierd.
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1 CONCEPTUEEL MODEL LMS

1.1

Vraag-levering organisatie

De LMS is leverancier van de meldkamervoorziening waarop de disciplines met elkaar kunnen
samenwerken (meldkamerfunctie). De LMS faciliteert en brengt partijen bij elkaar. Hoe dat samenspel
eruit ziet binnen deze vraag & levering-organis atie (demand and supply), is vervat in onderstaand
conceptueel model.

De LMS biedt meldkamervoorzieningen waar vele gebruikers gebruik van maken. De LMS kan deze
dienstverlening uitvoeren door vele leveranciers in te schakelen. De LMS heeft de rol van een vraag &
levering-organisatie (vertaler van vraag naar aanbod) in een 24/7 context, die bedoeld is om de
voorziening meldkamer op niveau te brengen en te houden. Zowel aan de kant van de gebruikers als de
leveranciers leven verschillende vragen en spelen meerdere belangen; dit maakt het complex en vraagt
om een bijzondere benadering van een bijzonder veld. Een veld dat tot op zekere hoogte versnipperd zal
blijven en waarin het palet aan leveranciers eerder toe- dan af neemt. De LMS fungeert als lijmtang door
zelf een overzichtelijk en compacte organisatie te blijven.
Meldkamerfunctie versus meldkamervoorziening
Er zit onderscheid in enerzijds de meldkamerfunctie, waar voor de kwaliteit en de borging de disciplines
wettelijk aan de lat staan. Anderzijds zijn er de ondersteunende meldkamervoorzieningen waartoe de
LMS de wettelijke taak heeft deze op elke meldkamer (en in samenhang) ‘op niveau’ uit te voeren. De
LMS levert deze meldkamervoorzieningen om de continuïteit, veiligheid, betrouwbaarheid en daarmee de
kwaliteit van de meldkamerfuncties van de disciplines te faciliteren.
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Gebruikers
De LMS biedt de 52+ gebruikers 1 - alle partijen die het regeerakkoord ondertekend hebben - een pakket
aan van meldkamervoorzieningen, waarop het meldkamerveld kan samenwerken, ieder vanuit een
eigenstandige functie. Dat pakket aan voorzieningen is breed: het gaat van ICT infrastructuur, applicaties
en het beheer daarvan tot het ondersteunen in de fysieke inrichting van de meldkamer, de huisvesting en
facilitaire zaken.
Leveranciers
Aan andere kant zien we 52+ leveranciers. Deze vele partijen leveren allemaal een stukje van de puzzel,
wat complexiteit met zich mee brengt.

1.2

Voorzieningen (horizontale lijnen)

LMS is verantwoordelijk voor het leveren van de (mono- en multidisciplinaire) meldkamervoorziening
waarop de disciplines met elkaar kunnen samenwerken (meldkamerfunctie). Dit betreft meldkamergebonden voorzieningen, specifiek gericht op de 24/7-wereld van spoed, waarin ‘elke seconde telt’. Dit
totaalpakket aan voorzieningen met meer dan 400 applicaties en systemen is geordend in zes typen
meldkamervoorzieningen (zes horizontale bouwketen).

In de acute situatie, waarin elke seconde telt, is de primaire procesketen die van spoedvraag (1),
verbindende meldkamervoorziening ofwel de ‘stuurhut’ (3) en de spoedrespons (2). Deze soepel
functionerende en gesloten keten draagt zorg voor het realiseren van de bedoeling van de meldkamer:
het bieden van acute hulp aan de burger in nood en het ondersteunen van de collega’s op straat in een
effectieve en veilige inzet. Het zijn van een lifeline voor zowel burgers als hulpverleners. Aan deze
primaire procesketen wordt mede via ICT en de IV infrastructuur (5) beschikbare en verzamelde kennis
en informatie (4) toegevoegd, het zogenaamde veredelen. Tenslotte is een goede facilitaire voorziening
(6), zoals huisvesting en services, randvoorwaardelijk voor het optimaal kunnen werken op de
meldkamer.

1

25 RAV’s + 25 VR’s + 1 politie + 1 KMar. De + verwijst naar mogelijke groeibew egingen.
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Nr. 1 Spoedvraag
De voorziening Spoedvraag betreft alle voorzieningen die zich richten op een spoedvraag van buiten de
meldkamer die vraagt om activering, meestal van een hulpdienst. Hierin zijn begrepen:
 De 112 keten, bestaande uit de 112 aanname, de 112 techniek en het 112 proces;
 Automatisch melden, zoals E-call, meldingen via Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) en
Openbare Meldsysteem (OMS);
 Nieuwe vormen van melden (zoals nieuwe sensoren).
Nr. 2 Spoedrespons
De voorziening Spoedrespons betreft alle voorzieningen die zich richten op het activeren van de
spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende missiekritische communicatiesysteem en de mogelijke
alertering van de maatschappij. Hierin zijn begrepen:
 Missiekritisch communicatiesysteem (C2000 incl. P2000) en fallbackvoorziening);
 Incident- en notificatiesystemen (zoals INS);
 Koppelingen met vervolg activeringssystemen (zoals LCMS);
 Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet, NL Alert, met het WAS ;
Waarschuwings- en Alarmerings Systeem).
Nr. 3 Voorziening M
De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire meldkamervoorziening die de spoedvraag,
verrijkt met de informatie uit de ondersteunende systemen, koppelt met de spoedrespons, en de
bijbehorende koppelingen en koppelvlakken. De voorziening M is het instrument voor de centralist om te
bepalen wat de veiligheidssituatie is en wat nodig is aan respons. Het is in die zin te vergelijken met de
stuurhut op een schip die de kapitein in staat stelt te bepalen wat de koers moet zijn. In de voorziening M
zijn begrepen:
 GMS;
 NMS;
 Decision Support Systemen (door o.a. gebruik te maken van Artificiële Intelligentie).
Nr. 4 Ondersteunende informatie - en expertsystemen
De voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen betreft alle voorzieningen die de
koppeling tussen spoedvraag en –respons verrijken en completeren. Hierin zijn begrepen:
 De koppelingen met generieke basisvoorzieningen (zoals GBA, RDW);
 (Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen (zoals NTS, ProQ&A, BVI,
basisvoorziening objecten, GEO/Gis, kernregistraties);
 Voorzieningen voor business intelligence;
 Koppelingen met open source bronnen (zoals het weerbeeld, trein- en vliegbewegingen);
 Actueel Operationeel beeld (zoals de voorziening t.b.v. beeldregie).
Nr. 5 IV- en ICT- infrastructuur
De voorziening IV- en ICT- infrastructuur betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het
fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee randvoorwaardelijk zijn en bestaan uit de ITinfrastructuur en de basis IV/ICT-voorzieningen. Hierin zijn begrepen:
 IT-infrastructuur (zoals RC3, verbindingen, ontwikkeling naar 5G);
 De werkplek voor de centralist;
 Audiovisuele middelen, zoals video walls;
 Telefonie.
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Nr. 6 Huisvesting en facilitaire services
De voorziening Huisvesting en facilitaire services betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van
het fundament van het netwerk van meldkamers en dus randvoorwaardelijk zijn. Hierin zijn begrepen:
 Huisvesting;
 De (fysieke) inrichting;
 Facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging).

1.3

Verticale lijnen (werking en organisatie)

Multi-governance
Bovenaan het conceptueel model LMS is zichtbaar de multi-governance in de ontwikkeling van
meldkamers vanuit het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) en het Strategisch Meldkamer Beraad
(SMB) als opdrachtgever cq. ‘Raad van Bestuur’. Waarin de ministeriële regeling Hoofdlijnen Beleid en
Beheer als kader fungeert. Wel of niet invulling geven aan de individuele en gezamenlijke vragen door de
LMS vormen gespreksonderwerpen binnen het SMB: onderzoeken en besluiten of de vraag die aan de
LMS gesteld wordt, past bij de opdracht uit de Wijzigingswet Meldkamers en binnen de afgesproken
kaders.
Het Strategisch Meldkamer Beraad vormt het strategische niveau voor LMS. Het SMB verhoudt zich met
de directieteams van de meldkamers die voor de meldkamers het strategische niveau vormen.
Het tactisch beraad is georganiseerd op drie tafels: het Disciplineoverleg, het Hoofden Meldkamer
overleg en het MT LMS. Op deze tafels worden (middel)lange termijn ontwikkelingen besproken om op
termijn tien meldkamers te realiseren waarbinnen vier disciplines hun eigenstandige meldkamerfuncties
kunnen uitoefenen.
Onder de uitvoering van beheer wordt verstaan de ondersteuning aan de gebruikerskant, onder leiding
van de Kwartiermakers Bedrijfsvoering (FBO en GBO’s / temperatuurmeter). Ook leveranciersbegeleiding
valt hieronder en scherpte aanbrengen in het laten aansluiten van het aanbod bij de gebruikersvraag.
Eveneens valt hieronder de rol van configureren (updates, producten klaarstomen om aan te sluiten,
gespreksgroepen opnieuw neerzetten). Tenslotte de opvolger van het huidige MMC, “de meldkamer van
de meldkamer”; het live monitoren van de voorzieningen, waaronder C2000, NMS etc. Het is van belang
dat de ‘meldkamer van de meldkamers’ in continue verbinding staat met het monitoringscentrum van
KPN of met die van providers en met het SOC-politie voor cybercrime.
Verticale bouwketen
Er is een aantal verticale bouwketen gedefinieerd dat als een saté-pen door het conceptueel model loopt:






Geconsolideerde, operationele behoefte
Geconsolideerd aanbod leveranciers
Programmamanagement
Staf
Integrale bedrijfsvoering (HRM, CM, CLM, FIN)

LMS moet goed snappen wat de gebruikers nu en in de toekomst vragen en daarnaast een goede
opdrachtgever zijn voor de 52+ leveranciers (o.a. vraagarticulatie en kwaliteitscontrole). Inrichten MK
voorzieningenpakket op basis van vraag en aanbod.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

10

LMS-voorziening
De optelsom van de voorzieningen is de LMS-voorziening. De opdracht om te komen tot een netwerk van
tien meldkamers 2, aangesloten op één IV- en ICT-infrastructuur, waarbij de meldkamers elkaars taken
kunnen overnemen. Daarnaast om de continuïteit van de voorziening meldkamer te handhaven nu en in
de toekomst (toekomstbestendig organiseren). De LMS moet twee zaken goed organiseren. Enerzijds
moet de LMS een goede opdrachtnemer zijn, die snapt hoe het veld werkt en begrijpt wat het veld nodig
heeft. Anderzijds moet de LMS een goede opdrachtgever zijn, die de vertaalslag kan maken naar
vertrouwenwekkende oplossingen. Om een goede opdrachtnemer en opdrachtgever te zijn, moet zowel
technische als functionele kennis voldoende zijn ingebed in de LMS -organisatie.

1.4

Prioriteiten LMS

De ontwikkelingsfasen van meldkamers en disciplines en LMS zelf maken dat er veel zaken aandacht
behoeven en er op veel terreinen nog beleid, beheer, uitvoering en afspraken nodig zijn. Dit is in
hoofdlijnen beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. In dat geheel is een zestal onderwerpen geprioriteerd,
waar de leiding van de LMS expliciet op stuurt en zich op wil verantwoorden. Dit betreft de volgende
onderwerpen (in willekeurige volgorde), waarvan de doelstellingen en aanpak in hoofdstuk 3 en 4 nader
beschreven staan:
Zeven geprioriteerde onderwerpen LMS:
1. Het realiseren van het netwerk van tien meldkamers aangesloten op
één landelijk IV- en ICT- netwerk (inclusief de beide landelijke
operationele centra van de politie en de KMar); de metaplanning is
hiervoor de drager;
2. Het verbeteren van de stabiliteit van het landelijke IV- en ICTplatform; de uitkomsten van het KPMG-onderzoek bieden hiervoor de
basis.
3. Beheer C2000 - en waar mogelijk verbeteren van C2000 (IVC);
4. Verwerven en implementeren van het Nationaal Meldkamer Systeem
(NMS);
5. Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking in
de ondersteunende informatie- en expertsystemen;
6. Rond cybersecurity zijn richting gevende maatregelen voorbereid en
genomen om bedreigingen te verminderen;
7. Organisatie-ontwikkeling van LMS zelf. De Organisatierapportage
LMS (met ordening tussen voorspelbare en onvoorspelbare opgaven) is
uiterlijk 31 december 2021 op hoofdlijnen gereed, afgestemd en
goedgekeurd. Het Bouwplan LMS is voor 1 april 2021 in inspraak
gegaan bij medewerkers en bij het meldkamerveld.
Randvoorwaarde voor het functioneren van LMS, en daarmee het
Inrichtingsplan LMS, is de werking van de multi-governance. Bij de
realisatie van de ministeriële regeling hoofdlijnen van beleid en beheer
meldkamers is afgesproken om de werking van de (multi)-governance een
jaar na inwerkingtreding te evalueren en zo nodig op punten aan te passen.
Deze evaluatie zal in opdracht van JenV na 1 juli 2021 met alle betrok ken
partijen worden uitgevoerd en afgerond zijn voor 1 januari 2022.

2

Inclusief de landelijke operationele centra van de politie en de KMar
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2 HET MELDKAMERVELD: DISCIPLINES,
MELDKAMERS EN MINISTERIE VAN JENV

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de focuspunten van de planvorming voor 2021 – 2025, bekeken vanuit resp.
AZN, de Veiligheidsregio/ Brandweer, de Politie, de KMar, de meldkamers als geheel, en het ministerie
van JenV en andere partijen. Dit is te zien als de strategische vraagarticulatie. In dit hoofdstuk wordt geen
poging gedaan om volledig te zijn; er worden enkel speerpunten aangehaald.
Het wordt een gezamenlijke uitdaging om te bezien of en op welke wijze LMS invulling kan en mag geven
aan de individuele en de gezamenlijke vragen, die niet altijd samenhang vertonen. Dit vormen
gespreksonderwerpen binnen het Strategisch Meldkamer Beraad: onderzoeken en besluiten of de vraag
die aan de LMS gesteld wordt, past bij de opdracht uit de Wijzigingswet meldkamers en binnen de
afgesproken kaders.

2.2

Ambulancezorg Nederland (AZN)

Zorg Coördinatie Centrum
Zorgaanbieders in de acute zorg, waaronder huisartsenposten, wijkverpleging, acute GGZ, ziekenhuizen
en ambulancezorg, zijn op zoek naar samenwerkingsvormen om ook in de toekomst het hoofd te kunnen
bieden aan toenemende, veranderende en complexere zorgvragen enerzijds en personeelskrapte
anderzijds. Meer samenwerking is noodzakelijk.
Op initiatief van het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en koepels in de acute zorg
worden onder de vlag van zorgcoördinatie verschillende vormen van samenwerking onderzocht en
uitgeprobeerd in regionale praktijkproeven (pilots). Aan de hand van deze pilots wordt onderzocht tot
welke verbeteringen in de acute zorgketen een Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) kan leiden en wat de
beste ZCC-rolinvulling is. De pilots, die verschillen in inhoud en vorm, zijn in 2020 gestart en lopen door
in 2021. De eerste resultaten van deze pilots worden eind 2021 verwacht. Op basis van de uitkomsten zal
worden bezien wat vervolgstappen zijn en wat hiervan de consequenties zijn, voor de (acute) zorg in de
regio’s en voor de LMS.
Door AZN is eerder aan het SMB medewerking gevraagd om de momenteel tien aangewezen, regionale
pilots te faciliteren, door LMS opdracht en ruimte te geven de benodigde meldkamervoorzieningen te
leveren. Dit geschiedt op basis van een operationeel handelingskader waarin de opdracht en de
ontwikkelruimte beschreven staan.
Kantooromgeving
AZN geeft aan dat zij graag ziet dat de reguliere kantoorwerkplek wordt doorontwikkeld tot een moderne
en gebruikersvriendelijke werkplek die flexibel kan worden aangepast aan de eisen van de
meldkamermedewerkers. Voor de medewerkers van alle disciplines is wenselijk dat een moderne
kantooromgeving beschikbaar is.
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2.3

Veiligheidsregio/Brandweer

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
In 2020 wordt de Wet veiligheidsregio’s (Wvr 2010) geëvalueerd en de resultaten worden eind 2020
verwacht. De LMS zal als de aanbevelingen dit noodzaken verzocht worden om als beheerder uitvoering
te geven aan wijziging van de voorzieningen van de meldkamerfunctie van de veiligheidsregio.
Calamiteitencoördinator (CaCo)
Het organiseren van de calamiteitencoördinator (Caco) is een specifieke wettelijke verantwoordelijkheid
van de veiligheidsregio's. De Caco heeft formeel deze sturende en regisserende rol bij de
multidisciplinaire opschaling en crisisbeheersing. De voorzieningen die op de meldkamer noodzakelijk
zijn voor het goed en volwaardig functioneren van de Caco worden door LMS verzorgd. Waar het gaat
over de informatiedeling tussen de Caco en disciplines wordt op initiatief van de veiligheidsregio's
afspraken gemaakt met de andere disciplines.
Taakdifferentiatie en regionaal beheer inzet
De veiligheidsregio’s onderzoeken met het Ministerie van JenV de arbeidsrechtelijke positie van
vrijwilligers en beroeps binnen de brandweer. Aanpassing hiervan in lijn met Europese regelgeving kan
als consequentie hebben dat er meer differentiatie in taken gaat ontstaan. Dit kan als gevolg hebben dat
de huidige wijze van alarmering van eenheden moet worden aangepast, met alle beheervragen van dien.
LMS is door de overdracht van dit beheer een speler geworden in de eventuele uitwerking en uitvoering
van aanpassingen.
Daarbij wordt door een aantal regio’s geëxperimenteerd met het een ander werk - en beheerproces
rondom alarmeren, met modules voor inzetbehoefte en inzetselectie buiten het directe LMS meldkamerdomein, zoals ook beoogd wordt met NMS te realiseren voor de brandweer op landelijke
schaal. Doordat NMS nog lang duurt, is zeer gewenst dat deze ‘eigen’ ontwikkelingen en pilots worden
gefaciliteerd door de LMS, voor goede gegevens overdracht en een goede opvolging binnen GMS.
Hiermee leren we richting NMS.
Het verbeteren van informatiegestuurd werken
Informatiegestuurd optreden is een gezamenlijk speerpunt van de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s
zijn in 2020 gestart met een proces om hun bovenregionale informatievoorziening en regionale informatie
gestuurde veiligheid te innoveren. Doel hierbij is het versterken van zowel de voorbereiding op-,
beperking van- en het optreden bij- incidenten en crises (‘informatie-gestuurd optreden’), in de regionale
context maar ook bovenregionaal. Naast informatiegestuurd optreden zal ook het verkrijgen van de
informatie uit GMS worden verrijkt tot managementinformatie. Andersom kan vanuit de sterke
informatiepositie van de veiligheidsregio de centralist toegang krijgen tot veredelde informatie en hiermee
de kwaliteit van zijn/haar werk en daarmee de meldkamerfunctie verbeteren. Zo werken de aangestuurde
eenheden en de centralist met dezelfde informatie. Voorzien wordt dat deze innovaties nieuwe of betere
koppelingen vragen met meldkamersystemen, voor het verkrijgen van data uit meldkamers (‘actueel
meldkamerbeeld’) én de versterking van de mogelijkheden om de bij de veiligheidsregio’s beschikbare
informatie te gebruiken in de meldkamerfuncties van de veiligheidsregio. De ontwikkelingen rondom het
LOT-C hebben een en ander nog versneld en in nieuw perspectief gebracht, LMS heeft hier al een
bijdrage in geleverd middels het aanbieden van een innovatief systeem voor informatievoorziening.
Mogelijk leidt dit ook tot nieuwe wensen voor bovenregionale alarmering en alertering. Al deze trajecten
vragen een nog nader te bepalen participatie van de LMS en mogelijk investeringen in vernieuwing en
verbetering van middelen in beheer van de LMS.
Landelijke Meldkamer Samenwerking
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Versterken intelligence
Een aantal veiligheidsregio’s wil in 2020 pilots opzetten voor verbeterde informatievoorziening naar
operationele eenheden- in het kader van de verwachte toenemende complexiteit van en nieuwe risico’s
bij incidenten (waterstofauto’s, accu’s in huis etc.) en de toenemende beschikbaarheid van (real time)
informatie. Hierbij worden nieuwe processen ingericht en getest, onder meer gekoppeld aan de
meldkamers brandweer/VR (‘RTIC-brandweer’). Doel hierbij is onder meer te onderzoeken wat dit
betekent voor de rol van de meldkamer brandweer/veiligheids regio is in het verwerken en duiden van
deze informatie en wat dit dan betekent voor personeel, techniek en organisatie.
LOT-C
In 2020 zijn als gevolg van de Covid-19 crisis vanuit LMS voorzieningen beschikbaar gesteld waardoor
het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C) in staat was permanent inzicht te hebben in het
Actuele Operationele beeld (permanent dashboard). Mogelijk doen de veiligheidsregio’s een beroep op
de LMS om een dergelijke voorziening structureel mogelijk te maken c.q. te beheren.
In 2021 is de verwachting dat het noodzakelijk is deze voorziening, die permanent inzicht geeft in de
actuele operationele situatie, uit te bouwen en robuuster te maken. Daarbij zijn nadere afspraken nodig
over governance en financiering.

2.4

Politie

De traditionele meldkamer politie, die eenheden aanstuurt naar aanleiding van vooral telefonische
meldingen, is veranderd in een Operationeel Centrum, dat als onderdeel van een nog steeds groeiend
netwerk, continu de veiligheidssituatie in het verzorgingsgebied monitort duiding geeft aan informatie en
initiatief neemt om (proactief en reactief) de noodzakelijke acties in gang te zetten, indien nodig in
afstemming met andere disciplines.
De Operationele Centra van de politie bevinden zich in een proces van transformeren. Er zijn nieuwe
inzichten over de samenwerking met hulpverleningsinstanties en andere publiek - en private actoren, de
onderlinge informatie-uitwisseling, bereikbaarheid voor het publiek en de inzet van communicatie
middelen.
Naast deze ervaringen is er sprake van ingrijpende sociale en technologische ontwikkelingen in de
samenleving, zoals verwoord in diverse publicaties in het kader van het “Het Nieuwe Melden” van TNO.
De politie hanteert tegen deze achtergrond een aantal richtinggevende kaders, die de basis zijn voor
doorontwikkeling van processen. Deze kaders zijn:




Behouden van verankering in de wijk en het versterken van de positie op het web;
Investeren in een digitaal vaardige politie, die blijvend innovatief is;
Bestendigen van aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

De 10 regionale Operationele Centra (DROC) en 1 landelijk Operationeel Centrum (DLOC) vormen
samen het kloppend hart van de Nationale Politie, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Oogmerk hierbij
is niet alleen reactief te handelen op basis van zich aandienende hulpvragen, maar proactief te handelen
op basis van bijzonderheden (duiding) in het 24/7 beschikbare veiligheidsbeeld. De samenwerking met
RTIC’s, vervlechting met intelligence en het sluiten van interne coalities zijn hierbij cruciaal.
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In het verlengde van bovenstaande vervult het OC een sterk sturende en regisserende rol op de
politieorganisatie in “het gouden uur”. De OC’s zijn geprepareerd en geoefend op zich mogelijk
aandienende gebeurtenissen. De uitdaging is gericht op “ geprepareerd en geoefend blijven” naar
aanleiding van de zich continu aandienende ontwikkelingen in de maatschappij. De preparatie richt zich
op medewerkers, maar ook op de inrichting processen, afspraken over opschaling, ICT, huisvesting,
samenwerking, etc. Dit is veelomvattend, maar wel illustratief voor de transitie bij de OC’s.
Als toetssteen hierbij wordt het criterium gehanteerd: “Zijn we klaar de zwaarste storm?”. Kan het netwerk
van OC’s, in samenwerking en afstemming met alle partijen in het netwerk, 365 dagen per jaar goed en
professioneel handelen, inclusief adequaat reageren op zich mogelijk aandienende grote incidenten,
rampen en crises? Denk hierbij letterlijk aan een hele zware storm, die over Nederland raast, maar ook
aan een terreuraanslag op meerdere locaties of een ernstig ongeval met grote effecten.
In de strategische koers van de OC´s staan 4 ontwikkellijnen centraal:
1. Genetwerkt, zowel intern als extern, met publieke en private partijen
2. 24/7 inzicht, overzicht en duiding
3. Tijdkritisch is de focus van het OC, gericht op vergroten heterdaadkracht of acteren als elke
seconde telt
4. Lifeline voor de burger en de hulpverlener, 24/7 daarvoor beschikbaar en toegerust
Om bovenstaande ambitie te realiseren vragen de Operationele Centra aan de politie ondersteuning bij
het realiseren van cruciale randvoorwaarden, zoals het actualiseren van inrichtingsplannen, de bezetting
op orde, centralisten vakbekwaam en werkprocessen binnen de OC´s landelijk geharmoniseerd.
Van de LMS worden de meldkamervoorzieningen gevraagd, die het mogelijk maken om deze ambitie
langs de vier ontwikkellijnen in te vullen.

2.5

Koninklijke Marechaussee (KMar)

De KMar geeft aan in het multi-domein veel ontwikkelingen te zien ten aanzien van de informatiedeling,
bijvoorbeeld: Veiligheid Informatie Knooppunten (VIK’s), gedeeld incidentbeeld, RTIC-brandweer, etc. De
KMar is geïnteresseerd om te bezien hoe hun Real Time Intell Desk (RTID) hier op aan kan sluiten.
De KMar en de politie zijn overeengekomen om bij specifieke incidenten snel en automatisch gegevens
te kunnen delen in GMS ten behoeve van effectieve en efficiënte ondersteuning aan elkaar. De
technische randvoorwaarden hiervoor zijn in 2020 afgerond en worden in 2021 op operationeel niveau
uitgevoerd.

2.6

Meldkamers

De directies van de meldkamers hechten er waarde aan dat er rekening gehouden wordt met hun
specifieke context in de vraag- en behoeftestelling. Ieder meldkamerbedieningsgebied kenmerkt zich
door lokale veiligheidsissues. Naast de veiligheidscontext, verschillen de meldkamers ook van elkaar als
het gaat om ontwikkelstadia.




De (nog niet samengevoegde) meldkamers in Midden-Nederland en Oost-Nederland hebben
aangegeven dat zij er belang aan hechten dat de samengevoegde meldkamers in Hilversum en
Apeldoorn conform de afgesproken metaplanning worden opgeleverd en ingericht.
De meldkamer Noord Nederland gaat een volgende fase in van de multidisciplinaire
informatievoorziening en vraagt de LMS dit te ondersteunen.
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De meldkamer Noord-Holland wil de mogelijkheid om management- en sturingsinformatie te
kunnen genereren en ontsluiten.

Daarnaast is er de wens bij de meldkamers als geheel, om de onderlinge verhoudingen tussen het SMB
en de directieteams duidelijker neer te zetten.

2.7

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

In de jaaraanschrijving voor het Beheerplan en begroting van de politie voor 2021-2025 heeft het
ministerie van JenV haar wensen voor meldkamers kenbaar gemaakt. Voor de komende
planvormingsperiode zijn de speerpunten van het ministerie van JenV:






Een efficiënt en effectief beheer van meldkamers in het kader van de Wijzigingswet meldkamers,
inclusief de transitie daar naar toe;
Het bijdragen aan het werkend en expliciet maken van de te behalen doelen en resultaten in het
beheer, conform de plannings- en controlcyclus zoals opgenomen in de ministeriële regeling
Hoofdlijnen Beleid en Beheer Meldkamers;
Het uitvoeren van de aanbevelingen t.a.v. risicomanagement en het monitoren van de continuïteit
van de meldkamers zoals opgenomen in het Inspectierapport “continuïteit van meldkamers :
Een transparante werkwijze van de LMS, waarin ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, binnen de
kaders gesteld door de Wijzigingswet meldkamers.

Bij de realisatie van de ministeriële regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers is afgesproken
om werking van de (multi)-governance een jaar na inwerkingtreding te evalueren en zo nodig op punten
aan te passen. Deze evaluatie zal in opdracht van JenV na 1 juli 2021 met alle betrokken partijen worden
uitgevoerd. Het goed functioneren van de multi-governance in haar werking is een randvoorwaarde voor
de wijze waarop LMS kan functioneren en daarmee voor haar Inrichtingsplan.

2.8

Gezamenlijke speerpunten

Innoveren is een gemeenschappelijke wens. Samen bouwen we aan ‘state of the art’ meldkamers die zijn
toegerust op de issues en ontwikkelingen van haar tijd en van die in de nabije toekomst. In 2019 is
daarvoor een gezamenlijke innovatieagenda opgeleverd. Die innovatieagenda geeft richting aan
ontwikkelingen die de disciplines en meldkamers belangrijk achten. Daarbij wordt rekening gehouden met
de ontwikkelingen bij private partijen en het onderwijs & de wetenschap. De ingezette lijn wordt
gecontinueerd.
De volgende thema’s daaruit zijn gedefinieerd als focus voor 2021:
 Ontwikkelen van de Intelligence-functie van/bij disciplines;
 Op de meldkamer beter kunnen werken met beeld;
 ‘Incident in context’ door het ontwikkelen en bijhouden van een actueel 24 uurs beeld.
Daarnaast willen de disciplines ruimte houden om in te spelen op innovatieve kansen die zich voordoen.
Ook zal mogelijk een extra innovatie-focus komen uit het (op het moment van schrijven nog af te ronden)
TNO-onderzoek naar ‘het verbeteren van het 112-proces’ om een hulpvraag sneller met de juiste
expertise en inzet te matchen.
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In hoofdstuk 3 (meldkamervoorzieningen – nieuwe tijd) en hoofdstuk 4 (meldkamer voorziening
overstijgende onderwerpen) is te lezen welke stappen er op het gebied van innovatie gezet gaan worden.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

17

3 MELDKAMERVOORZIENING

3.1

Inleiding

LMS is verantwoordelijk voor het leveren van de (mono en
multidisciplinaire) meldkamervoorziening ten behoeve van de
vier disciplines en de meldkamers waarin zij hun werk uitvoeren.
Dit betreft meldkamer-gebonden voorzieningen, specifiek gericht
op de wereld van spoed, waar ‘elke seconde telt’. De
voorzieningen zijn beschreven in hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk
wordt per voorziening aangegeven wat de te bereiken doelen
voor deze voorzieningen, en waar al mogelijk de concrete
aanpak om deze doelen te bereiken. Daarbij worden drie
ontwikkellijnen uit de vorige twee beleidsplannen gehanteerd:
Continuïteit:
Bij de tijd:
Nieuwe tijd:

Activiteiten die bijdragen om de voorzieningen 24/7 te laten
functioneren.
Het actualiseren en verbeteren van de bestaande voorzieningen om deze 24/7
te laten functioneren.
Activiteiten die leiden tot nieuwe voorzieningen en zorgen voor grote
veranderingen in de organisatie en/of functionaliteiten.

In paragraaf 3.8 komen overige voorzieningen aan bod die LMS levert en die geen meldkamervoorzieningen zijn.

3.2

Voorziening spoedvraag

Wat is het?
De voorziening Spoedvraag betreft alle voorzieningen die zich richten op
een spoedvraag van buiten de meldkamer die vraagt om activering, meestal
van een hulpdienst. Hierin zijn begrepen:
De 112 keten, bestaande uit de 112 aanname, de 112 techniek en het
112 proces;
Automatisch melden, zoals E-call, meldingen via Particuliere
Alarmcentrales (PAC’s) en Openbare Meldsysteem (OMS);
Nieuwe vormen van melden (zoals nieuwe sensoren).
Doelstelling
Het beleid op de voorziening spoedvraag kent een lange lijn en is gericht op
het vergroten van het multi-channel benaderen van de hulpdiensten. Dit
betekent met meer informatie, meer kanalen en meer snelheid een beter
beeld krijgen van de actuele veiligheidsproblematiek. De roadmap 112
vormt een belangrijk het mechanisme hiervoor.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

18

Continuïteit
112 aanname, techniek en proces
De 112-centrale voert de taak aanname 112 in 2021 uit conform afspraken (90% binnen 10 seconden
aannemen). In 2020 is een pilot gedaan waarbij de taak aanname 112 tegelijkertijd op 2 locaties wordt
uitgevoerd, om de continuïteit van de aannametaak te verstevigen. In 2021 wordt het uitvoeren van
aanname op drie aannamelocaties mogelijk gemaakt.
In 2020 heeft de migratie naar een nieuw 112-platform plaatsgevonden. Er is voorzien in vier business
releases in 2021 voor verbeteringen en vernieuwingen in het 112-platform. Afhankelijk van de
ontwikkeling van NMS (zie paragraaf 3.4), zal het nodig zijn 112 opnieuw aan te besteden. Het besluit
hiertoe wordt in 2021 genomen, als het voorlopige aanbestedingsdossier voor NMS gereed is. Het
contract met KPN loopt tot 31 januari 2023 met een maximale verlenging van 10 maanden.
Inspectie-onderzoek KPN-storing
De inspectierapporten ten aanzien van de KPN-storing van 24 juni 2019 zijn in 2020 gepubliceerd. De
Inspecties bevelen onder ander aan om:
1. Medewerkers te trainen en oefenen op storingen;
2. Het continu monitoren van de 112-oproepen in de gehele keten;
3. Het multidisciplinair vergroten van landelijke regie.
Er is een kabinetsreactie op hoofdlijnen uitgegaan, waarbij uitgegaan wordt dat alle maatregelen worden
uitgevoerd. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt over de bijdrage van alle partijen aan de
maatregelen. LMS kan, indien besloten door het SMB, invulling geven aan de eerste twee aanbevelingen
in het beleid rond vakbekwaamheid (paragraaf 4.4) en in de ontwikkeling van het Meldkamer Monitoring
Centrum (paragraaf 1.3). Daarnaast kan LMS het gesprek failiteren om invulling te geven aan de derde
aanbeveling.
TNO-onderzoek openbare netwerk
Ook is in 2020 een onderzoek van TNO afgerond naar mogelijke verbeteringen in het openbare netwerk,
die moeten leiden tot een robuustere bereikbaarheid van 112. Op basis hiervan zullen de ministeries van
EZK en JenV besluiten welke verbeteringen zij wensen in de 112-keten. Onderwerp van gesprek daarbij
is of meerdere providers gaan aansluiten de 112-voordeur (voorstel TNO). Daarnaast is in 2020 besloten
om een extra alternatieve route te maken voor 112, als 112 voor burgers niet bereikbaar is. De
verwachting is dat de uitvoering hiervan in 2021 doorloopt.
Automatisch melden
Het handhaven van de continuïteit van automatisch melden is en blijft een belangrijk doel in 2021.

Bij de tijd
112 techniek en proces
De activiteiten vanuit de Roadmap 112 worden doorgezet. De focus daarin is, naast verbetering van
continuïteit zoals hiervoor beschreven, verbetering in de keten en de ontwikkeling van meerdere
manieren om 1-1-2 te bereiken (omni-channel). Een voorbeeld hiervan is de 112app, waarvan het streven
is om die eind 2020 te lanceren. TNO heeft in 2020 onderzoek gedaan naar verbeteringen in 112-keten
om de burger zo snel mogelijk door de juiste expertise te laten helpen. De uitkomsten van het onderzoek
zullen worden verwerkt in de richting/ambitie op het gebied van 112 die is verwoord in de roadmap 112.
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Automatisch melden
In samenwerking met de disciplines worden de activiteiten voortgezet om slimmere en efficiëntere wijze
van automatisch melden mogelijk te maken. Voorbeelden zijn het afronden van het ontsluiten van
Openbare Meldsystemen via IP, het verdiepen van de afspraken met de Particuliere Alarmcentrales en
het uitbouwen van de afspraken rond E-call.

Nieuwe tijd
Nieuwe vormen van melden
Op aangeven van meldkamers, disciplines en LMS zelf zal de ontsluiting van nieuwe sensoren actief
bevorderd worden. Vergroten van connectiviteit, door ontsluiten van nieuwe sensoren kan bijdragen aan
een betere informatiepositie voor centralisten en sneller en beter meldkameroptreden. Tegelijkertijd is
wenselijk dat deze aansluitingen beheerbaar blijven en passen in de technische infrastructuur van LMS.
Voor de veiligheidsregio’s is verder belangrijk dat het werkproces rond de sensoren eenduidig wordt
georganiseerd. De veiligheidsregio’s werken aan dit eenduidige werkproces, gefaciliteerd door LMS.
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3.3

Voorziening Spoedrespons

Wat is het?
De voorziening Spoedrespons betreft alle voorzieningen die zich richten
op het activeren van de spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende
missiekritische communicatiesysteem en de mogelijke alertering van de
maatschappij. Hierin zijn begrepen:
Missiekritisch communicatiesysteem (C2000 en P2000) incl.
fallbackvoorziening);
Incident- en notificatiesystemen (zoals INS);
Koppelingen met vervolg activeringssystemen (zoals LCMS);
Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet, NL
Alert, met het WAS; Waarschuwings- en Alarmerings Systeem).
Doelstelling
Het beleid voor deze voorziening is erop gericht de hulpverlener zo snel,
actueel en veilig mogelijk de juiste respons te kiezen voor het actuele
veiligheidsprobleem. Doelstellingen in 2021 zijn: het op niveau brengen van
het beheerproces voor IVC, ondersteunen IVC in het verbeteren van de
werking van het systeem afronden van de DIPP-lijst, realiseren van een
duurzame fallback voor C2000. Het beheer C2000 en waar mogelijk
verbeteren van C2000 samen met IVC is een prioriteit LMS (zie 1.4,
prioriteit nummer 3).

Continuïteit
Missiekritisch communicatiesysteem en P2000
In 2019 is het vernieuwde P2000 in beheer genomen. In 2020 is het vernieuwde C2000 netwerk in
beheer genomen, waarbij de resterende problematiek (de restpuntenlijst) de verantwoordelijkheid is van
het departementale programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC). Dit betreft onder andere het
centrale systeem en de zendmasten. In 2021 zullen naar verwachting alle radiobediensystemen op de
meldkamers zijn aangepast voor het nieuwe C2000. Het zo goed mogelijk handhaven en waar mogelijk
verbeteren van de werking van C2000, zodanig dat alle disciplines er goed mee kunnen werken is de
opgave voor 2021. Een goede en intensieve afstemming tussen de verantwoordelijken voor het afronden
van de vernieuwing van C2000 en LMS is daarbij essentieel.
In 2020 is besluitvorming geweest over het verbeteren van de dekking van C2000 door het oplossen van
dekkingsissues (zogenoemde DIPP-lijst, dekkingsissues prioriterings procedure). De realisatie hiervan
loopt door in 2021.
Het realiseren van een duurzame fall back voorziening voor C2000 waarvoor de eerste stappen in 2020
zijn gezet, is onderdeel van de opgave voor 2021. Dit alles heeft tot doel dat missiekritische
communicatie voor alle hulpdiensten en geliëerden mogelijk blijft, ook in het geval dat C2000 even niet
beschikbaar is.
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Incident- en notificatiesystemen, koppelingen met vervolgactiveringssystemen en met het WAS
De LMS blijft in 2021 inspanningen verrichten op het borgen van de continuïteit en daarmee de
functionaliteit van:
 de bestaande incident- en notificatie systemen voor de hulpdiensten, indien in beheer bij LMS;
 de koppelingen met vervolgactiveringssystemen, onder andere naar de opschaling;
 de koppelingen met het WAS (waarschuwings- en alarmeringsysteem).

Bij de tijd
Incident- en notificatiesystemen
Afhankelijk van de vraag van de disciplines of meldkamers en van de looptijd van de contracten en de
levensduur betreffende systemen, zullen de Incident- en notificatiesystemen bij de tijd worden gebracht.
Een voorbeeld is het INS systeem voor onder andere de veiligheidsregio’s. De implementatie start in
2021 afgerond, na de start van de aanbesteding in 2020.
Vervolgactiveringssystemen
De vervolgactiveringssystemen zullen bij de tijd gebracht worden, in overleg met de disciplines en de
meldkamer. Daarbij zijn verder bepalend de looptijd van de contracten, de levensduur van betreffende
systemen en de ontwikkelingen rond NMS. Een element daarbij is dat rekening wordt gehouden met de
functionaliteiten en het tijdpad die de veiligheidsregio’s hanteren bij het vernieuwen van LCMS, het
Landelijk Crisis Management Systeem.
Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen
In het kader van overdracht van beheer zijn in 2019 lokale alerteringsvoorz ieningen in beheer genomen.
In 2020 is op verzoek van de stuurgroep Burgernet in beheer genomen. NL-Alert is al langer in beheer bij
LMS. In 2018 is door het Ministerie van JenV en de veiligheidsregio’s een nieuwe aanbesteding voor NLAlert gestart en ook die voorziening zal medio 2021 in beheer worden genomen. In 2021 zal, in
samenwerking met de disciplines en de meldkamers, gewerkt worden aan vergroting van samenhang in
de alerteringsfamilie, zowel qua processen en communicatie met burgers als qua techniek en
contractmanagement.

Nieuwe tijd
Missiekritische communicatiesystemen
De mogelijkheden die mobiel breedband gaan bieden voor missiekritische communicatie, vragen om een
operationeel concept vanuit de disciplines, ieder voor zich en gezamenlijk. In 2020 heeft het SMB
verzocht om dit operationeel concept te ontwikkelen, parallel aan het verkennen van de aanbesteding van
een missiekritische voorziening gebaseerd op mobiel breedband. Het voortouw hierop ligt bij JenV.
Naar verwachting start na besluitvorming over de verkenning in 2021 een project t.b.v. de aanbesteding
van een dergelijke missiekritische voorziening voor de disciplines, ter vervangi ng van het vernieuwde
C2000. De verkenning betreft een toezegging van de Minister van JenV aan de Tweede Kamer in 2019,
waarbij de verwachting is uitgesproken in 2024 een nieuw netwerk operationeel te hebben. Dit betreft
twee elementen:
 de voorziening die functionaliteiten (spraak, data, beeld) ontsluit voor de gebruikers op straat en
in de meldkamer; dus de missiekritische voorziening;
 de infrastructuur (via mobiel breedband) die de voorziening ontsluit (zie hiervoor paragraaf 3.6).
.
De financiële middelen voor het verkrijgen van de voorziening voor miss iekritische communicatie (en de
bijbehorende infrastructuur op basis van mobiel breedband), het configureren ervan op de discipline
specifieke situatie en het trainen van de gebruikers vragen aanvullende financiering.
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3.4

Voorziening M

Wat is het?
De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire
meldkamervoorziening die de spoedvraag, verrijkt met de informatie uit de
ondersteunende systemen, koppelt met de spoedrespons, en de
bijbehorende koppelingen en koppelvlakken. De voorziening M is het
instrument voor de centralist om te bepalen wat de veiligheidssituatie is en
wat nodig is aan respons. Het is in die zin te vergelijken met de stuurhut op
een schip die de kapitein in staat stelt te bepalen wat de koers moet zijn. In
de voorziening M zijn begrepen:
GMS;
NMS;
Decision Support Systemen (door o.a. gebruik te maken van Artificiële
Intelligentie).
Doelstelling
Het beleid op deze voorziening is erop gericht dat de centralist zo goed
mogelijk de koppeling kan leggen tussen wat de hulpvraag van de burger,
de respons van de hulpverlener en de actuele veiligheidssituatie. Daartoe
benut zij of hij alle ondersteunende en expertvoorzieningen. Het conform
plan realiseren van NMS is een prioriteit LMS (zie 1.4, prioriteit
nummer 4).

Continuïteit
GMS
De functionaliteiten voor GMS zullen opgenomen worden in het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS).
Voor GMS is in 2020 een overbruggingstraject ontworpen, bedoeld om GMS operationeel en technisch
voldoende werkbaar te houden om de verwachte aanbestedingstijd voor een Nationaal Meldkamer
Systeem te overbruggen, met zo min mogelijk impact voor de gebruikers.
Dit traject kent drie stappen, die doorlopen in 2021, en daarna:
1.
2.
3.

Verbeteren prestatie GMS op de landelijke IV- en ICT meldkamer infrastructuur;
Technisch life cycle management, o.a. door migreren nieuwe versies en toevoegen van
gecentraliseerde en gestandaardiseerde (data-)architectuur;
Verbeteren efficiëntie en effectiviteit gegevensbeheer door stappen te nemen op het gebied van
gecentraliseerde en gestandaardiseerde (data-)architectuur, gegevensverzamelingen en
functionaliteit.

Afhankelijk van het tempo van ontwikkeling van de aanbesteding van NMS zal bepaald worden welke
stappen rond GMS worden afgelegd in 2021 en daarna. En welke stappen in het NMS traject worden
opgenomen. Dit wordt nader uitgewerkt in plannen die afgestemd worden met de disciplines en
meldkamers.
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Bij de tijd
NMS
Op basis van de resultaten van de in 2019 afgeronde markverkenning is de verwerving voor een
Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) gestart. De scope is vastgesteld in het Bestuurlijk Meldkamer
Beraad, waarbij de afgesproken kaders (Transitieakkoord, Heroriëntatie Vorming LMO, de Wijzigingswet
meldkamers en bijbehorende regelgeving) meegewogen zijn,
Voor het programma NMS wordt vanuit LMS en de disciplines capaciteit ingezet. Alle disciplines hebben
in het programma NMS een discipline coördinator en leveren inhoudelijk deskundige capaciteit aan de
projecten. Het programmaplan is in het voorjaar van 2020 goedgekeurd. Langs die lij n worden de
afgesproken stappen in 2021 voortgezet. De te behalen doelen voor NMS in 2021 zijn als volgt:





Het Programma van Eisen is gereed en aanvaard in de multi-governanc e.
De BIT-toets is afgerond.
De aanbesteding is tot en met de dialoogfase afgerond.
De inschrijvingsfase is gestart.

Het Programma NMS is in het bestedingsplan opgenomen, ten behoeve van de personele inzet, voor de
geschatte kosten van de verkrijging en de voorbereidingen op de implementatie.

Nieuwe tijd
Decision support systemen met AI
De beoordeling van de spoedvraag aangevuld met informatie over de actuele veiligheidssituatie en de
ervaringen uit het verleden, resulterend in een passende spoedrespons gebeurt nu door menselijk
handelen. De centralist maakt daarin haar eigen afwegingen, gebaseerd op opleiding, training, ervaring
en de beschikbare en toegankelijke\ informatie uit de ondersteunende informatie- en expertsystemen.
Naarmate meer informatie uit diverse bronnen aanwezig is, zowel in beeld, geluid en tekst, zijn er meer
beschikbare middelen om te combineren, om tot een spoedrespons te komen. Dat wat de opgeleide
mens realistisch gezien cognitief zelf nog aankan om in een acute situatie te combineren, vormt de
beperking in het benutten van deze informatie, zo blijkt ook uit verschillende cognitief en psychologisch
wetenschappelijk onderzoek.
Het benutten van artificial intelligence (AI) in een decision support systeem, waarbij patronen uit het
verleden, informatie uit diverse bronnen en kennis over wie de beste hulp op de juiste plek kan bieden,
kan daarvoor een oplossing bieden. Het versnelt en verrijkt de koppeling tussen spoedvragen en
spoedrespons en leidt een nog meer afgewogen en gevalideerde respons voor het actuele
veiligheidsprobleem.
Via het experiment Aanbevelingensysteem is hiermee in 2020 lichtvoetig ervaring opgedaan. Voor 2021
is beoogd deze innovatie meer fundamenteel te onderzoeken. gecontroleerd in samenhang met de
meldkamers en de disciplines. Dit betreft een meerjarig ontwikkeltraject, dat effect zal hebben op de
dagelijkse werkprocessen in de meldkamers. Het vraagt een gecontroleerde aanpak met beslis- en
evaluatiemomenten én met randvoorwaarden vooraf. Voor het na afloop van het onderzoek daadwerkelijk
ontwikkelen en invoeren van een decision support systeem is aanvullende financiering noodzakelijk,
buiten de toegekende middelen voor het beheer van de voorziening meldkamer.
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3.5

Voorziening ondersteunende informatie- en expertsystemen

Wat is het?
De voorziening Ondersteunende informatie - en expertsystemen betreft
alle voorzieningen die de koppeling tussen spoedvraag en –respons
verrijken en completeren. Hierin zijn begrepen:
De koppelingen met generieke basisvoorzieningen (zoals GBA, RDW);
(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen
(zoals NTS, ProQ&A, BVI, basisvoorziening objecten, GEO/Gis,
kernregistraties);
Voorzieningen voor business intelligence;
Koppelingen met open source bronnen (zoals het weerbeeld, trein- en
vliegbewegingen);
Actueel Operationeel beeld (bijv. voor beeldregie)
Doelstelling
Het beleid is er voor deze voorziening op gericht de informatiepositie van de
centralist zo goed mogelijk te verbeteren. De kernvraag is daarbij: hoe
zorgen wij dat wij de informatie voor centralisten verrijken, mono- en
multidisciplinair, om te komen tot de juiste inzet? Het versterken van de
veiligheidsrespons en het beter maken van de keten is beoogd. Daartoe
wordt samen met het veld een Roadmap voor de voorziening
ondersteunende informatie- en expertsystemen gemaakt die voor 1 juli
2021 gereed dient te zijn, zodat de uitkomsten mee genomen kunnen
worden in het beleidsplan 2022. Het verbeteren van de informatiepositie
van centralisten is een prioriteit voor LMS (zie 1.4, prioriteit nummer
5).

Continuïteit
Koppelingen met generieke basisvoorzieningen
Het handhaven van de continuïteit van deze koppelingen is van belang voor de goede werking van de
meldkamers. Waar mogelijk en effectief, zal in overleg met de gebruikers bezien worden of locatie
specifieke koppelingen met generieke basisvoorzieningen omgezet kunnen worden naar landelijke
koppelingen.
(Koppelingen met) discipline specifieke informatie - en kennissystemen (zoals NTS, BVI,
basisvoorziening objecten, kaartmateriaal, ProQ&A) en voorzieningen voor business intellicence
Voor de gebruikers is van groot belang dat deze discipline specifieke informatie- en kennissystemen en
de business intelligence voorzieningen functioneel beschikbaar blijven. Deels betreft dit koppelingen,
maar ook systemen die nu in beheer bij LMS zijn. Veel van deze systemen zij n lokaal geënt en
meldkamer specifiek. Achter deze systemen zit soms oude techniek die vanuit de leveranciers niet meer
onderhouden wordt en daarnaast moeilijk te verbinden is met de landelijke IV en ICT infrastructuur. Dat is
een inefficiënte situatie, waar bovendien de continuïteit (op termijn) niet goed genoeg geborgd kan
worden.
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De LMS wil daarom samen met de gebruikers bezien of, waar en in welk tempo het mogelijk is
standaardisatie in de koppelingen met deze disciplinesystemen aan te brengen zonder verlies van
functionaliteit en met een betere garantie op continuïteit of wellicht in de disciplinesystemen zelf. Deze
meer op harmonie en standaardisatie gebaseerde inzet is van belang voor het vergroten van de
mogelijkheden dat meldkamers elkaars taken over kunnen nemen en is relevant vanwege de
beheerbaarheid en veiligheid (cybersecurity) van de betreffende systemen. Om dit te bereiken is
landelijke regie vanuit de disciplines essentieel. Met hen wordt een werkplan harmonisatie gemaakt dat in
Q1 van 2021 wordt aangeboden aan het SMB.
Koppelingen met open source bronnen
Het handhaven van de continuïteit van de koppelingen in de open source bronnen is noodzakelijk.
Momenteel beschikt de centralist over bronmateriaal (zoals o.a. Open Street Maps, GBKN, TOP 10NL,
Politie-Luchtfoto) met aanvullend veelal de posities van brandkranen, WAS -palen, DBK en real-time
posities van OOV voertuigen.
Het kunnen beschikken over een veel uitgebreider palet van extra bronnen (zoals beeld, geluid, tekst,
sensoren, real-time data, kaartlagen en 3D visualisatie) biedt de centralist de mogelijkheid veel
effectiever te acteren na een hulpvraag en onverwachte aanvullende narigheid te voorkomen.
De slagkracht van de meldkamers en achterliggende landelijke infrastructuur valt en staat bij de
beschikbaarheid van de juiste en actuele broninformatie die enerzijds door historische kennis en ervaring
en anderzijds door slimme business rules voor de c entralist ter beschikking komt. De inspanningen in het
beheer dragen daaraan bij.

Bij de tijd
(Koppelingen met) discipline specifieke informatie - en kennissystemen (zoals NTS, ProQ&A, BVI,
basisvoorziening objecten, kaartmateriaal, Geo/GIS)
Bij die informatie- en kennissystemen waarvan de contracten aflopen dan wel het einde van de
technische levensduur in zicht is, zal in overleg met de gebruikers gewerkt worden aan een nieuwe
aanbesteding om het betreffende systeem up to date te brengen. Daarbij is de basisafspraak dat bij
aflopen van contracten zoveel mogelijk wordt geharmoniseerd.
Verder zal rekening gehouden worden met de verhouding tussen de duur van contracten (gebruikelijk is 3
jaar, met twee keer een jaar verlenging) en de ontwikkeling van NMS, zowel qua scope en aanbesteding.
Voor Geo/GIS geldt dat dit in scope is bij NMS.
Voorziening voor business intelligence
Op basis van voorwerk in 2020 zullen de bestaande contracten voor business intelligence in gebruik bij
het merendeel van de meldkamers omgezet zijn in een contract met centrale data opslag en koppeling
met de landelijke IV en ICT infrastructuur. Op basis daarvan zal in 2021 een harmonisatieslag worden
doorgevoerd en verder worden doorontwikkeld.
Koppeling met open source bronnen
Indien nieuwe open source bronnen beschikbaar zijn, zal met de gebruikers bezien worden of en in welk
tempo deze ontsloten kunnen worden.
Op initiatief van de meldkamer Noord-Nederland wordt gewerkt aan ontsluiting van specifieke data (onder
andere van de Kustwacht en de Waterschappen). Dit wordt landelijk uitgebouwd in 2021.
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Nieuwe tijd
Actueel Operationeel beeld (zoals de voorziening beeldregie)
De pilot Beeldregie was bedoeld voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dit betreft de ontsluiting
en het gebruik van beelden bij een groot evenement, met als doel het (geautomatiseerd) zicht krijgen op
de context rond incidenten. Daarnaast wordt in andere meldkamers (o.a. Noord-Nederland)
geëxperimenteerd met beeldregie. Op projectmatige basis worden deze pilots uitgevoerd en wordt
voorbereid of en zo ja hoe de uitkomsten van de pilots worden geborgd.

3.6

Voorziening IV- en ICT- infrastructuur

Wat is het?
De voorziening IV en ICT infrastructuur betreft de voorzieningen die
onderdeel uitmaken van het fundament van het netwerk van meldkamers,
daarmee randvoorwaardelijk zijn en bestaan uit de IT-infrastructuur en de
basis IV/ICT-voorzieningen. Hierin zijn begrepen:
IT-infrastructuur (zoals RC3, verbindingen, ontwikkeling naar 5G);
De werkplek voor de centralist;
Audio visuele middelen, zoals video walls;
Telefonie.
Doelstelling
Een continu werkende IV en ICT infrastructuur die voor de centralist een
goede basis biedt is beoogd. De stabiliteit van het IV en ICT platform is op
dit moment niet goed genoeg. In 2020 is een actieplan stabiliteit landelijke
IV en ICT infrastructuur vastgesteld. Dat plan wordt met prioriteit uitgevoerd.
Het realiseren van het netwerk van tien aangesloten meldkamers
(inclusief de beide landelijke operationele centra van de politie en de
KMar) is een prioriteit voor LMS (zie 1.4, prioriteit nummer 1). Het
verbeteren van de stabiliteit van het landelijke IV- en ICT-platform is
een prioriteit voor LMS (zie 1.4, prioriteit nummer 2).

Continuïteit
IT-infrastructuur
In 2021 worden conform de metaplanning landelijke IV- en ICT-infrastructuur meldkamers door de LMS
aangesloten om uiteindelijk te komen tot het compleet netwerk van (uiteindelijk 10) geschakelde
meldkamers die elkaars taken kunnen overnemen. Wegens problemen (vertraging) met de huisvesting
danwel wensen van het veld (nieuwe huisvesting), verwachten we dat de metaplanning op elementen zal
moeten worden aangepast en moet worden aangeboden aan het SMB.
Aansluitingen vergen en vragen veel van de gebruikers. Zowel de omstandigheden als de medewerking
van gebruikers zijn belangrijke randvoorwaarden om genoemde tijdpaden te halen. Dit is als risico
aangemerkt in Hoofdstuk 5.
Stabiliteit IV- en ICT- infrastructuur
In 2020 is op verzoek van LMS extern onderzoek gedaan naar de technische architectuur en de stabiliteit
van de landelijke infrastructuur, die gehost wordt door de politie in het rekencentrum RC3. Er is
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geconstateerd dat er aanvullende maatregelen nodig zijn en er zijn kwetsbaarheden gevonden in de
uitvoering van het beheer. Het change proces heeft meermalen geleid tot het korte tijd (minuten) niet
beschikbaar zijn van de meldkamers. Dit is onwenselijk in de wereld waarin elke seconde telt.
In 2020 zijn afspraken gemaakt met de ICT-kolom van de politie over doorontwikkeling,
compartimentering en segmentering van de meldkamer IV- en ICT-infrastructuur in het actieplan stabiliteit
landelijke IV- en ICT-infrastructuur. Verder over het verhogen van redundantie op diverse componenten.
De uitvoering hiervan loopt door tot in 2021 en is geprioriteerd.
Werkplek centralist
Met de werkplek van de centralist wordt bedoeld de meldtafel, en verder de beeldschermen en het
geconfigureerde werkstation die erop beschikbaar zijn. Het handhaven van de continuïteit van de
werkplek van de centralist inclusief de functionaliteiten die hem of haar te beschikking staan, is
noodzakelijk. Een belangrijk rol is daarbij voorzien voor de groep lokaal beheerders onder leiding van de
kwartiermakers bedrijfsvoering die gezamenlijk het beheer uitvoeren. Zij vormen de verbinding tussen de
gebruikers op de meldkamer en de LMS, om klachten, changes, s toringen en dergelijke op te vangen en
deze door te geleiden zodat er op gehandeld kan worden.
Audiovisuele middelen
De behoefte bij gebruikers aan beeld en geluid in het uitvoeren van het dagelijks werk en bij de
opschaling neemt toe. Tegelijkertijd is de intensiteit van het gebruik van Audiovisuele (AV) middelen sterk
verschillend per meldkamer. LMS levert en beheert AV-middelen op de meldkamers die aangesloten zijn
op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur. Een opgave in 2021 is om deze voldoende geschikt en robuust
te maken voor de gebruikers, gegeven de sterk verschillende behoefte.
Telefonie
Telefonie is deels in-scope en deels in voorlopige scope. In de bestekfase zal hiervoor uitsluitsel worden
gegeven. In 2020 is een aantal telefonie contracten vernieuwd. In 2021 zijn geen activiteiten voor
telefonie gepland.

Bij de tijd
IV- en ICT-infrastructuur
Bij de realisatie van de samengevoegde meldkamers in Rotterdam, Oost-Brabant, Noord-Holland en
Zeeland-West-Brabant zijn naast de landelijke IV- en ICT-infrastructuur vier regionale en unieke
infrastructuren ontstaan. Dit werkt belemmerend in het komen tot een netwerk van meldkamers die
elkaars taken kunnen overnemen. Een deel van de voorzieningen voor spoedmeldingen, spoedrespons
en de ondersteunende informatiesystemen wordt via de regionale infrastructuur ontsloten en is daardoor
locatie-specifiek (in plaats van landelijk uniform). Daarnaast zijn de regionale infrastructuren in het
algemeen minder kosten-effectief, minder efficiënt dan een uniforme oplossing. Bovendien zijn zij
kwetsbaar omdat per locatie specialistische kennis bij beheer en de beheerders nodig is. Parallel aan het
realiseren van de metaplanning aansluiten landelijke IV- en ICT-infrastructuur zal onderzocht worden op
welke wijze meer harmonisatie tussen de lokale infrastructuren en de daarmee verbonden applicaties en
koppelvlakken het beste kan verlopen. Er zijn daarbij drie sporen:
1.

Het ene spoor betreft het harmoniseren van applicaties, waar dat operationeel en technisch
mogelijk is en waar een goede business case onder zit. Voor de komst van NMS (zie hoofdstuk
Bij de tijd) is de afspraak dat waar mogelijk applicaties en koppelvlakken worden
geharmoniseerd, waar dit bijdraagt aan de implementatie van dit NMS. Of dit operationeel,
technisch, financieel en aanbestedings-technisch haalbaar en wenselijk is zal per groep van
applicaties met dezelfde functionele werking met het veld en de disciplines aan de hand van een
business case bekeken worden.
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2.

3.

In het tweede spoor wordt bezien of de lokale applicaties ontsloten kunnen worden in de
landelijke omgeving. Voor webapplicaties lijkt dat goed mogelijk, voor andere type applicaties,
zeker de oudere, wordt verwacht dat dit lastiger is, om technische en beveiligingsredenen.
Als laatste spoor is het realiseren van een Regionale Standaard Omgeving (RSO) waarop de
lokale applicaties en systemen staan, die niet geharmoniseerd kunnen worden en waarvan het
niet mogelijk of wenselijk is deze te ontsluiten via de landelijke omgeving. De standaardomgeving
maakt het mogelijk dat locatie onafhankelijk toch alle applicaties bereikbaar zijn. Dit helpt bij
uitwijk en bij continuïteit.

De verwachting is dat het uiteindelijk realiseren van bovenstaande drie sporen, zodat meldkamers op een
groot deel van hun lokale en landelijke functionaliteiten elkaars taken kunnen overnemen, langer duurt
dan het afronden van de metaplanning met het aansluiten van alle meldkamers. De eerste stappen zijn in
2020 gezet en worden voortgezet in 2021. In Q2 van 2021 wordt een kaderstellend voorstel voor de
lokale applicaties en de regionale standaardomgeving aangeboden aan het SMB.

Nieuwe tijd
ICT- en IV-infrastructuur
De komst van de volgende generatie mobiel breedband (5G) zal leiden tot verruiming van de
communicatiemogelijkheden met data, beeld en spraak. 5G wordt een nieuwe IV en ICT infrastructuur
voor de meldkamers en de hulpdiensten die er gebruik van maken. Tezamen met een daarop draaiende
voorziening voor missiekritische communicatie (zie paragraaf 3.3) biedt dit nieuwe mogelijkheden die
benut moeten worden.
Het verkrijgen van 5G/mobiel breedband als ICT en IV infrastructuur voorziening voor de meldkamers en
hulpdiensten zal ingezet worden in 2021 en verder, Daarnaast is het verkrijgen van een missiekrit ische
communicatievoorziening noodzakelijk.
De financiële middelen voor 5G/mobiel breedband als infrastructuur en het verkrijgen van een
voorziening voor missiekritische communicatie, het configureren ervan op de discipline specifieke situatie
en het trainen van de gebruikers vragen aanvullende financiering.

3.7

Voorziening Huisvesting en facilitaire services

Wat is het?
De voorziening Huisvesting en facilitaire services betreft de
voorzieningen die onderdeel uitmaken van het fundament van het netwerk
van meldkamers, daarmee randvoorwaardelijk zijn. Hierin zijn begrepen:
Huisvesting;
De (fysieke) Inrichting;
Facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging).
Doelstelling
Het beleid voor huisvesting en facilitaire services heeft als oogmerk goede
meldkamers met een goede werkomgeving voor centralisten.
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Continuïteit
Huisvesting
Het beheer op de huisvesting is gericht op het blijvend in gebruik kunnen houden van de meldkamers,
rekening houdend met life cycle management. Bij de meldkamers in Noord-Holland, Rotterdam, NoordNederland, en tot opening van de meldkamer Oost-Nederland ook in Twente, zijn voor het beheer op de
huisvesting contracten afgesloten met de eigenaren van deze meldkamers. Voor de overige meldkamers
is de LMS eigenaar. In 2021 wordt gewerkt aan het realiseren van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn
(gereed in 2022). Tevens krijgen in 2021 de planvorming en de uitvoering voor de nieuwe meldkamer in
Hilversum (gereed in 2025) verder vorm.
Fysieke inrichting
Het beheer op de fysieke inrichting is gericht op het blijvend in gebruik kunnen houden van de
meldkamers, rekening houdend met life cycle management en het 24/7 gebruik van de voorziening. Ook
de noodzakelijke middelen voor de 1,5 meter samenleving die aangebracht zijn in 2020 bij de Covid-19
crisis vallen onder dit beheer.
Bij de meldkamers in Noord-Holland, Rotterdam en Noord-Nederland zijn voor het beheer op de fysieke
inrichting contracten afgesloten met de eigenaren van deze meldkamers.
Facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging).
De facilitaire services zijn ingericht passend bij het 24/7 in gebruik zijn van de meldkamers en bij het
vitale karakter van de meldkamers. Als omstandigheden daarom vragen (zoals tijdens de Covid-19 crisis)
worden extra inspanningen geleverd.

Bij de tijd
Huisvesting
Wegens problemen (vertraging) met de huisvesting danwel wensen van het veld (nieuwe huisvesting die
voldoet aan de wensen van deze tijd), verwachten we dat de metaplanning op elementen zal moeten
worden aangepast en moet worden aangeboden aan het SMB.
In 2020 is onderzoek gestart naar de elektrische en werktuigbouwkundige installaties (E&W -installaties)
van de meldkamers. De verwachting is dat dit onderzoek tot een verbeterplan leidt dat in uitvoering komt
in 2021 en 2022.

3.8

Overige voorzieningen

In deze paragraaf gaat het om door LMS geleverde voorzieningen die buiten de meldkamervoorziening
op de meldkamers vallen en soms ook buiten de wereld van spoed (‘elke seconde telt’).
Zorgcoördinatiecentra (ZCC)
Conform afspraak met het SMB levert LMS in 2020 en 2021 meldkamervoorzieningen op nietmeldkamers in het kader van de pilots zorgcoördinatie. Eind 2021 vindt een evaluatie van de pilots plaats,
die inzicht geeft hoe de ambulancezorg hier invulling aan zou willen geven in de toekomst. Een aspect in
die evaluatie is de faciliterende rol van LMS. Hoe ver gaat deze redelijkerwijs? Dit leidt tot keuzes die
gemaakt moeten worden in het SMB over de vraag of er een structurele faciliterende rol voor LMS moet
komen en zo ja, welke kaders en afspraken daarvoor gaan gelden.
Bekijken ‘as is’ overgenomen taken
Het beheer en de bedrijfsvoering (exclusief het werkgeverschap van de disciplines) van de meldkamers
heeft de LMS per 1 januari 2020 ‘as is’ overgenomen. Vanaf overname met doorloop naar 2021 bekijkt
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LMS of alle overgenomen voorzieningen en werkzaamheden daadwerkelijk en realistisch gezien tot de
taken van de LMS moeten horen (zie ook paragraaf 4.2). Dit vanuit rolduidelijkheid en rolzuiverheid. Bij
de taken die minder logisch bij de opdracht van LMS horen, wordt bekeken of die worden gecontinueerd
(en wie dat dan betaalt) of waar ze meer voor de hand liggend kunnen worden georganiseerd.
Opschaling
Bij het inrichten van meldkamers is in enkele gevallen ook gevraagd om faciliteiten voor de
opschalingsruimtes van de veiligheidsregio. Deze zijn een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s,
die daarmee ook financieel verantwoordelijk zijn voor de eventueel gevraagde dienstverlening van LMS
(maatwerk). In 2020 worden de verschillen hierbij inzichtelijk gemaak t. Als de verschillen nadere
landelijke afspraken noodzakelijk maken, dan komt de LMS met een voorstel hiervoor aan het SMB.
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4 WERKING EN ORGANISATIE

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk draait het om werking en organisatie (de in het vorige beleidsplan genoemde ontwikkellijn
‘Entiteit’). Dit betreft onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van LMS naar een zakelijke
en professionele organisatie. Elementen, die deze bouwfase kenmerken en belangrijk zijn voor meerdere
meldkamervoorzieningen en in samenwerking met het meldkamerveld worden vormgegeven, worden in
paragraaf 4.4 toegelicht. Paragraaf 4.2 gaat vooral over de interne werking van LMS. Paragraaf 4.3 gaat
in op de doelstellingen over het Bouwplan, toewerkend naar het sleutelmoment 1 januari 2023.

Bijbehorende geprioriteerde LMS onderwerpen:
Rond cybersecurity zijn richting gevende maatregelen voorbereid en
genomen om bedreigingen te verminderen . (zie 1.4, prioriteit nummer
6).
Organisatie-ontwikkeling van LMS zelf. De Organisatierapportage
LMS (met ordening tussen voorspelbare en onvoorspelbare opgaven) is
uiterlijk 31 december 2021 op hoofdlijnen gereed, afgestemd en
goedgekeurd. Het Bouwplan LMS is voor 1 april 2021 in inspraak
gegaan bij medewerkers en bij het meldkamerveld. (zie 1.4, prioriteit
nummer 7)
Randvoorwaarde voor LMS:
Voor het functioneren van LMS, zoals dit beschreven wordt in de
Organisatierapportage is de werking van de multi-governance
randvoorwaardelijk. Bij de realisatie van de ministeriële regeling
hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers is afgesproken om de
werking van de (multi)-governance een jaar na inwerkingtreding te
evalueren en zo nodig op punten aan te passen. Deze evaluatie zal in
opdracht van JenV na 1 juli 2021 met alle betrokken partijen worden
uitgevoerd en afgerond worden voor 1 januari 2022.(zie 1.4,
randvoorwaarde)
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4.2

Professionaliseringsslag

Vraagarticulatie
Het conceptueel model LMS
(hoofdstuk 1) toont het samenspel
tussen de gebruikers, de LMS en
de leveranciers in de ontwikkeling
van de genetwerkte meldkamers
die elkaar moeiteloos over kunnen
nemen. Die ontwikkeling is in sterke
mate afhankelijk van dit samenspel,
waarbij de komende jaren sprake is
van een groeipad. Een
gezamenlijke opgave in een steeds
veranderende omgeving.
De vraagzijde aan de kant van de disciplines zal oefenen met het stellen van een duidelijke (voor zover
mogelijk gezamenlijke) vraag; een helder proces en systematiek van vraagarticulatie, hierin gefaciliteerd
door de LMS. De LMS kan met een scherpe vraagarticulatie beter inschatten en aangeven wat die vraag
betekent voor de door haar te realiseren meldkamervoorzieningen en de kosten (en mogelijke dekking
daarvan) die dit met zich meebrengt. Daarnaast kan de LMS in de richting van de leveranciers beter
aangeven wat van hen verwacht wordt.
Levering (supply)
De uitkomst van het proces van vraagarticulatie is input voor de ontwikkeling en levering van een
voorziening die de behoefte van de vraagzijde passend invult. Hiertoe wordt de komende jaren op
tactisch niveau Dienstenmanagement ingericht. Het Dienstenmanagement:





vertaalt de functionele behoefte van het gebruikersveld (de WAT-vraag) naar een passende
voorziening (de HOE-vraag);
realiseert een kwalitatieve en betrouwbare ICT omgeving, nodig voor een 7x24 dienstverlening
aan het meldkamer domein, passend in de architectuur;
contracteert leveranciers (zowel intern als extern) en stuurt op levering en performance
is verantwoordelijk voor de lifecycle van de voorziening.

De inrichting van een solide lifecycle-management is elementair, zowel op techniek als op functionaliteit.
Een continue verbinding met de vraagzijde is noodzakelijk om de voorziening passend te krijgen en te
houden. Verder is afstemming en samenwerking met Verwerving en Contract - en
Leveranciersmanagement van belang voor de rechtmatigheid en bestuurbaarheid van contracten en
leveranciers.
Planning & Control
In 2020 is een voorstel gedaan voor de inrichting van de meldkamervoorzieningen binnen LMS. De
verwachting is dat op basis hiervan in 2020 een voorstel is gedaan voor de P&C cyclus. In 2021 zal dit
voorstel verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. In 2021 werken we toe naar een strakkere monitoringsen verantwoordingslijn aan de hand van verschillende producten, waaronder een 4/8/12 maandsrapportage en een SITRAP.
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Er wordt toegewerkt naar precisie in het beeld over het functioneren van de meldkamervoorzieningen. Op
basis van de ervaringen met het meldingenproces in de verlengde nazorgfase van IVC in 2020 worden
de taken van het Meldkamer Monitoring Centrum (MMC) uitgebreid naar het 24/7 monitoren van alle
meldkamervoorzieningen. Belangrijk daarbij is het samenspel tussen de gebruikers op de meldkamers,
de lokaal beheerders op de meldkamers en het MMC als ‘meldkamer van de meldkamers’ waar de
informatie over storingen binnenkomt. Op basis hiervan kunnen problemen tijdig herkent en opgelost
worden.
Verder zullen in 2021 bepalende stappen gezet worden om vas t te stellen wat de scope van LMS is.
Bedoeld met scope is antwoord op de vraag welke voorzieningen in beheer bij LMS zijn en in het
financieel kader vallen en welke voorzieningen bij disciplines behoren. In paragraaf 3.8 Overige
voorzieningen is een deel van de vraag naar de scope van LMS beschreven. Ook binnen de
meldkamervoorzieningen zelf is die vraag aan de orde.
Portfoliomanagement
Het portfoliomanagement-proces zal versterkt worden. De in het beleids- en bestedingsplan opgenomen
projecten worden in gezamenlijkheid met het meldkamerveld gewogen, geprioriteerd, opgestart en in de
uitvoering gemonitord. Dit betreft de projecten zoals genoemd in hoofdstuk 3, gericht op continuïteit, het
bij de tijd brengen en het vernieuwen van de meldkamervoorzieningen. Dit stelt LMS in staat inzicht te
bieden aan haar gebruikers welke projecten onder handen zijn en met welke tijdlijnen (transparant
proces).
Eén beheer
In 2020 met doorloop naar Q3 2021 worden richtinggevende stappen gezet om te komen tot één beheer
voor meldkamervoorzieningen, onafhankelijk van de locatie. Dit betreft het tactische en operationele
beheer, vorm te geven via de Bouwplaats; stap voor stap, proefondervindelijk en met
medewerkersparticipatie. Elementen hierin zijn:
 de integratie van functionaliteiten van het Meldkamer Diensten Centrum in het beheer (lokaal
beheerders, Meldkamer Monitoring Centrum, Contracten en Leveranciers Management,
Diensten management);
 het inrichten van dienstenmanagement met experts vanuit de groep lokaal en landelijk werkende
beheerders;
 een gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten gericht op het werken vanuit één beheer, zoals
een training op beheer van nieuwe applicaties.

4.3

Bouwplan

Bouwplan
Op velerlei gebied is professionalisering van LMS nodig, paragraaf 4.2 geeft hiervan een beeld, ook de
activiteiten uit paragraaf 4.4 getuigen hiervan. Hiervoor is de ‘Bouwfase’ ingericht (gestart in 2020) om
stap voor stap te leren en duurzaam te verbeteren. Door de brug te bouwen terwijl we erover lopen,
groeien we steeds verder toe naar een professionele, transparante, betrouwbare (volwassen) LMS. Met
de bijzondere commissie LMS die de medezeggenschap voor de LMS vertegenwoordigd, bespreken wij
de voor medewerkers relevante aspecten.
Dit betreft de Bouwfase die loopt tot 1-1-2023. Dan staat er een ingericht en toekomstbestendig LMS.
Om daar te komen, werken we met een Bouwplan LMS. Dit Bouwplan bevat allereerst de besturing,
positie, werking op hoofdlijnen van LMS, feitelijk de eerste uitwerking van het conceptueel model LMS.
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Dit legt de basis voor de organisatierapportage LMS. Als tweede bevat het Bouwplan de processtappen
om te komen tot de borging per 1-1-2023. Dit Bouwplan zal voor 1 april 2021 besproken zijn met
medewerkers van LMS en met het meldkamerveld (inspraakronde).
Organisatierapportage
LMS is een pilot in het kader van Passend organiseren. Passend organiseren is een met
politievakorganisaties, centrale ondernemingsraad, ministerie van Justitie en Veiligheid en korpsleiding
ingezette benadering3. De centrale gedachte erbij is dat het huidige tijdvak herkend wordt herkend als
Politie in Beweging omdat het uit gaat van voortdurend bewegen bij het werken in én aan de organisatie.
Het omvat een “denksprong” ten aanzien van politiewerk en - daarop volgend - de vorm van de
politieorganisatie.
Passend organiseren gaat over organiseren vanuit een bedrijfskundige en een veranderkundige
oriëntatie. Daarbij staan de opgaven, talenten, teamkracht/budget centraal, waarbij onderkend is dat er
voorspelbare en onvoorspelbare opgaven zijn, waarop verschillend maar wel nauw verbonden
georganiseerd moet worden. Voor LMS is dit onderscheid tussen voorspelbaar en onvoorspelbaar zeker
relevant. Aan de ene kant is LMS een stabiele beheermachine, aan de andere kant moet het vernieuwing
en ontwikkeling kunnen faciliteren en realiseren.
Vanwege het feit dat LMS nog in opbouw is en daarnaast van en voor externe partners werkt is LMS
gekozen als pilot. De Organisatierapportage LMS (met ordening tussen voorspelbare en onvoorspelbare
opgaven) is uiterlijk 31 december 2021 op hoofdlijnen gereed, afgestemd en goedgekeurd.

4.4

Meldkamervoorziening overstijgende onderwerpen

In deze paragraaf behandelen we enkele generieke, voor alle disciplines geldende, elementen die de
Bouwfase kenmerken en belangrijk zijn voor de ontwikkeling van meerdere meldkamervoorzieningen, of
waar rekening mee gehouden dient te worden (zoals cybersecurity en de AVG).
Multi-governance
Voor de inrichting en werking van LMS met de disciplines is de multi-governance zoals opgenomen in de
ministeriële regeling hoofdlijnen van beleid en beheer essentieel. In SMB -verband is afgesproken dat de
multi-governance 1 jaar na inwerking treden van de regeling (dus 1 juli 2021) wordt geëvalueerd, waarbij
het uitgangspunt is dat de ministeriële regeling ongewijzigd blijft. Dit maakt noodzakelijk dat het evaluatie
plan voor deze evaluatie op de governance per 1 juli 2021 gereed is zodat de evaluatie zelf in Q3 van
2021 uitgevoerd kan worden. Deze evaluatie zal in opdracht van JenV na 1 juli 2021 met alle betrokken
partijen worden uitgevoerd. De uitkomst van de evaluatie is essentieel voor het inrichtingsplan LMS (zie
paragraaf 4.3).
Continuïteit en risicomanagement
Het SMB heeft in 2020 een ‘Plan van Aanpak voor Continuïteit en Risicomanagement’ vastgesteld. In dit
Plan van Aanpak worden de scope en ambitie beschreven als ‘commanders intent’ voor continuïteit en
risicomanagement. Kern van het plan is het ontwikkelen van een integraal systeem voor continuïteit en
risicomanagement voor een domein waar dit tot nu toe alleen in delen heeft bestaan. Deze ontwikkeling ,
samen met het inrichten van het proces voor continuïteit en risicomanagement , is een lange
termijnactiviteit van drie tot vijf jaar en wordt dus voortgezet in 2021 op basis van de in 2020 behaalde
resultaten.

3

“Politie in beweging”, voor Strategisch Beraad, mei 2020.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

35

In 2020 wordt de technische, organisatorische en operationele monitor structureel vormgegeven. Hierbij
zijn de onderkende risico’s bij de overdracht van het beheer, de uitkomsten van het onderzoek naar de
KPN storing met effecten op 112 (24 juni 2019), de ervaringen in de (verlengde) intensieve nazorgfase
voor C2000 (IVC) en de ervaringen met de Coronacrisis (Covid-19) gebruikt als belangrijke bouwstenen
om het proces van proactief risicomanagement in te richten. Voor 2021 wordt beoogd deze monitor uit te
bouwen en op basis van ervaringen te verbeteren.
Verder wordt in Q2 2021 het geoperationaliseerd voorstel voor dynamische uitwijk (het scenario T+2 uit
de plannen voor continuïteit en Covid-19 uit het voorjaar van 2020), inclusief daartoe ingerichte
voorzieningen aangeboden aan het SMB ter vaststelling.
Vakbekwaamheid
De kennis en kunde van medewerkers van meldkamers, zowel centralisten als beheerders, zijn een
basisvoorwaarde voor het goed functioneren van meldkamers. Het op peil houden van de
vakbekwaamheid is een verantwoordelijkheid van de respectievelijke werkgever (de disciplines voor de
centralisten en de LMS voor de beheerders) en van de werknemer zélf. Voor een aantal generieke
meldkameronderwerpen, zoals het gebruik van systemen en werkprocessen, is voor een gezamenlijke
aanpak gekozen en uitgewerkt in een plan van aanpak.
De in het plan afgesproken werkwijze wordt in 2021 voortgezet. Het programma Vakbekwaamheid zal de
disciplines faciliteren en ondersteunen door opleidingsproducten en –programma’s te leveren ten
behoeve van het ontwikkelen en onderhouden van kennis en kunde over (nieuwe) systemen en
generieke werkprocessen. De elektronische leeromgeving van de LMS wordt in 2021 gecontinueerd. Hier
vindt de borging van opleidingsproducten plaats. Het is aan de disciplines en aan de meldkamers of zij
gebruikmaken van deze leeromgeving, of dat zij op een andere wijze, bijvoorbeeld via hun eigen online
leeromgevingen, gebruik willen maken van de leermiddelen.
In 2020 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke initiële opleiding voor
medewerkers van de meldkamer van politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee. Hierbij zijn de
politieacademie en de brandweeracademie betrokken. De resultaten van dit onderzoek kunnen in 2021
na besluitvorming in het SMB leiden tot extra activiteiten.
Innovatie
In 2019 is de innovatieagenda opgeleverd. De innovatieagenda geeft richting aan ontwikkelingen die de
disciplines, meldkamers, private partijen en het onderwijs & de wetenschap belangrijk achten. De
ingezette lijn wordt gecontinueerd. Zie voor de inhoudelijke focus in 2021 paragraaf 2.8 en de onderdelen
nieuwe tijd uit hoofdstuk 3.
Om stappen te maken in het vernieuwen van meldkamers is kort -cyclisch testen en uitproberen van
nieuwe mogelijkheden een vereiste. Daarom richten we ons in 2021 verder op het inrichten van
voorzieningen voor innovatie, zoals:
 Inrichten gemeenschappelijke ontwikkelomgeving met innovatietafels;
 Aanleggen (gescheiden) netwerk ten behoeve van innovatie waar tevens testlocaties aan worden
gekoppeld (bv. Opleidings- en innovatietafel);
 Platform opzetten waarmee inzicht en overzicht van relevante innovatietraject en staan en waar
‘communities’ worden gecreëerd op basis van de ontwikkelthema’s.
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Het is belangrijk dat verschillende partijen in het meldkamerdomein elkaar goed weten te vinden op deze
thema’s. In 2021 worden de pilots, die nog niet zijn afgerond in 2020 (bijvoorbeeld door uitstel als gevolg
van Corona), voortgezet.
Gezamenlijke Informatie Voorzienings-architectuur (IV-architectuur)
IV-architectuur maakt de samenhang inzichtelijk tussen processen, bedrijfsfuncties,
organisatie(inrichting), informatievoorziening en andere ondersteunende diensten, die de LMS in staat
stelt haar (strategische) organisatiedoelen te realiseren. Architectuur dient hierbij als kompas bij het
maken van ontwerpkeuzes voor de (her)inrichting en de vernieuwing van processen en organisatie. Een
IV-architectuur is een belangrijk product voor de LMS en disciplines, omdat op grond hiervan betere
keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld applicaties, informatiedeling, security,
governance, business processen, technologie, beheer, etc. Afspraken over IV -architectuur geeft richting
aan veel IM-vraagstukken. Dit is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van NMS en één van de
belangrijkste speerpunten. Het Transitieakkoord, de Herorientatie vorming LMO en de Wijzigingswet
meldkamers vormen een basis hiervoor.
Om de ontwikkelopgave van de meldkamers in goede banen te leiden, werkt de LMS onder architectuur.
Daaraan zal gezamenlijk met de disciplines wordt gewerkt, aansluitend bij de afzonderlijke
referentiearchitecturen van de disciplines. Architectuur ondersteunt hiermee bij het concretiseren van de
doelstellingen van de LMS en de disciplines en vertaalt deze naar de consequenties en noodzakelijke
acties op de verschillende inrichtingsaspecten (proces, informatie, mensen, middelen). Deze
concretisering vormt de input voor het beleid- en bestedingsplan en de roadmaps. In 2021 levert LMS
een met een disciplines ontwikkelde IV-architectuur op om daarin te voorzien. Daarmee wil LMS, in
verbinding met haar partners, beter onderbouwde keuzes kunnen maken. De besluitvorming rond de IV architectuur kan in 2021 plaatsvinden. Parallel aan de IV-architectuur werken we ook aan een verbeterd
architectuurproces, om architectuurontwikkelingen duurzaam te kunnen bijhouden en om inhoudelijk te
kunnen sturen in verandertrajecten, innovatietrajecten en/of beheertrajecten.
Informatie als groot goed
De LMS is zich, in nauwe interactie met het veld, aan het organiseren op drie clusters op het gebied van
informatie(systemen)-beleid:
 Cybersecurity
 Informatiebeveiligingsbeleid
 Gegevensverwerking
Cybersecurity
Het Ministerie van JenV heeft in 2018 een risicoanalyse op GMS laten uitvoeren. Daaruit kwam de
behoefte naar voren voor een centraal beveiligingsbeleid voor de multi-systemen. Niet alleen GMS, maar
ook het vernieuwde C2000 en de landelijke IV- en ICT-meldkamerinfrastructuur. In 2019/2020 is
onderzoek gedaan door Deloitte en Fox-IT naar de informatiebeveiliging in de meldkamers. Eind 2019 /
begin 2020 zijn meldkamers getroffen door cybersecurity hacks op diverse systemen. Dit alles was
aanleiding om versneld systemen te beschermen en op die manier respons te bieden. Door de NCTV
wordt jaarlijks het Cybersecuritybeeld gemaakt, met hierin de belangrijkste landelijke ontwikkelingen en
dreigingen. De dreiging op cybersecurity is onverminderd groot. De meldkamers vormen een vitale sector
en sterk afhankelijk van IV- en ICT-voorzieningen die in veel gevallen nog oude techniek bevatten en
moeilijk ‘cyber-secure’ te maken zijn. Dit maakt dat meldkamers kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.
De weerbaarheid van de meldkamervoorzieningen en het gebruik ervan moet door middel van een impuls
verhoogd worden. Er zijn richting gevende maatregelen nodig om bedreigingen te verminderen. Dit
betreft maatregelen in de software en hardware, fysieke maatregelen en bovenal maatregelen rond
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menselijk en organisatorisch handelen. Medewerking van de gebruikers van de meldkamers is hierbij
essentieel. Verder is nodig dat de cybersecurity-expertise bij de LMS bij LMS wordt verhoogd en dat
(opleidings-)activiteiten worden ingezet om de gebruikers van de meldkamer meer ‘cyber-secure’ en
‘cyber-bewust’ te maken.
Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging vormt een belangrijk kwaliteitsaspect van de informatievoorziening van de
meldkamer. Het beveiligen van informatie is een continu proces en een lijnverantwoordelijkheid. Om te
kunnen sturen op het gewenste niveau van beveiliging van de informatie in het meldkamerdomein is een
beveiligingsbeleid noodzakelijk dat recht doet aan de belangen van alle disciplines en dat tegelijkertijd
uitvoerbaar is voor de LMS (implementeerbaar, meetbaar en auditeerbaar). De disciplines kennen een
eigen beveiligingsbeleid, met eigen normenkaders en wetgeving. De disciplines zijn zelf eigenaar van hun
informatie en stellen eisen ten aanzien van de beveiliging ervan. In 2021 werken we toe naar een
multidisciplinair Informatiebeveiligings beleid. Onder het Informatiebeveiligingsbeleid valt eveneens de
informatiebeveiliging van C2000. (JenV stelt een regeling op met daarin het beleidskader voor de
beveiliging van C2000, conform de regeling Hoofdlijnen Beleid en Beheer.)
Uitgangspunt voor het multidisciplinair informatiebeveiligingsbeleid is de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) uit 2020. Twee sectoren hebben meer nodig. Voor de ambulancesector is NEN 7510 de
norm. De KMAR werkt binnen de kaders van Defensie. Er zal in 2021 een voorstel in het SMB worden
gebracht over multidisciplinair informatiebeveiligingsbeleid, waarbij ook de vraag aan de orde komt of en
zo ja hoe, de aanvullende kaders van de ambulancesector en Defensie multidisciplinair voor LMS van
toepassing worden.
Gegevensverwerk ing
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in mei 2018 van kracht gegaan en stelt eisen
aan de verwerking van persoonsgegevens eisen. De disciplines die de meldkamerfuncties uitoefenen,
werken veelvuldig met - tot een persoon herleidbare (gevoelige)- gegevens van melders, slachtoffers,
patiënten en andere betrokkenen. In het (ver-)werken van deze gegevens is vanuit wetgeving en vanuit
protocollen per discipline een hoge mate van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid vereist . Zowel van de
centralisten als de beheerders, als van de systemen waarin die verwerkt worden - en derden die deze
systemen kunnen raadplegen of daar gegevens uit kunnen onttrekken of ontvangen.
Een uitwerking van het door de disciplines gesloten Convenant Gegevens verwerking Meldkamers bevat
een eerste nadere duiding van de verschillende wettelijke kaders die hierbij gelden en geeft een basislijn
van hoe rechtmatig te handelen. De Commissie Gegevensverwerking levert daartoe begin 2021 een
basisformat voor gezamenlijke afspraken van alle verwerkers verant woordelijken. Deze is te vertalen in
afspraken tussen de verschillende meldkamerpartijen, waar LMS er een van is. Al deze partijen
participeren in de commissie en dragen bij waar nodig.
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5 RISICO’S

5.1

Inleiding

Het in de vorige hoofdstukken geformuleerde beleid kent risico’s bij de realisatie ervan. In dit hoofdstuk
behandelen we twee risico’s:
1.
2.

ten aanzien van het niet realiseren van het plan (5.2);
financiële risico’s (5.3).

Gevolgd door te nemen maatregelen (5.4) om deze risico’s te reduceren.

5.2

Realisatie plan

Er is een aantal aspecten te benoemen die van invloed is op het wel of niet behalen van de doelstellingen
en resultaten geformuleerd in het beleidsplan.
Het is nog niet volledig te overzien hoe het jaar 2020 gaat eindigen en wat de consequenties gaan zijn op
de doelstellingen en resultaten als gevolg van de Covid-19 crisis en de verlengde nazorgperiode
IVC/C2000. Wat is in 2020 te realiseren en wat schuift door naar 2021 – met gevolg voor de
doelstellingen en resultaten die voor 2021 zijn opgesteld. Hierover zal het SMB zich te zijner tijd buigen.
De LMS is afhankelijk van medewerking van het veld en inzet vanuit de disciplines. Een toenemende
werkdruk op de meldkamers of uitval van personeel (denk aan Corona) kan ervoor zorgen dat geplande
activiteiten of projecten noodgedwongen uitgesteld worden.
De LMS is in haar ontwikkeling ook afhankelijk van een goede, heldere vraagstelling vanuit de klant, de
gebruikers, op basis waarop de LMS het meldkamervoorzieningspakket kan inrichten (beheer- en
beheersbaar). Er ligt een uitdaging bij de disciplines als het gaat om een gemeenschappel ijke
vraagarticulatie richting de LMS en dit vraagt regie en convergentie. Er is behoefte bij de disciplines om
hierover het gesprek met elkaar te voeren.
Een ander aspect dat effect kan hebben op het wel of niet realiseren van het beleidsplan is de krapte in
personeelsbezetting binnen de LMS en de doorlooptijden in screening. De wereld waarin de LMS zich
beweegt is er één van zeer specialistische kennis, een niche in de arbeidsmarkt. Het aantrekken van
gekwalificeerd personeel is een uitdaging.
Daarnaast is er sprake van capaciteitsproblemen bij de groep medewerkers die het beheer van
meldkamer(functie)s uitvoeren. Dit betreft zowel de kwantiteit als maar ook in sommige gevallen
onvoldoende kwaliteit. Het beheer is destijds ‘as is’ overgenomen. Zaak is om de komende tijd toe te
groeien naar een ander rollenspel. Een opgave daarin is om te komen tot één beheer met voldoende
capaciteit en kwaliteit in de groep medewerkers voor deze taak.
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Financiële risico’s

5.3

Vier mogelijke risico’s worden in deze paragraaf aangestipt.
Als eerste is er het risico op de vraag naar (behoefte aan) aanvullende middelen en/of voorzieningen.
Hierbij valt te denken aan 5G voorzieningen, missiekritische communicatie, cybersecurity, decision
support system (AI), die niet voorzien zijn in de financiële begroting.
Ten tweede is in het Strategisch Meldkamer Beraad afgesproken dat er in 2021 duidelijkheid moet komen
welke voorzieningen LMS wel of niet in beheer heeft, feitelijk wat de scope van LMS is. De verwachting is
dat hieruit een financiële discussie voortvloeit.
Het Strategisch Meldkamer Beraad ziet een risico in mogelijke politieke keuzes die van invloed kunnen
zijn op de inkomsten en uitgaven van LMS. In maart 2021 vinden verkiezingen plaats. De komst van een
nieuw kabinet en de daaruit volgende politieke keuzes kunnen gevolgen hebben die het SMB nu nog niet
kan overzien.
Als vierde ziet het Strategisch Meldkamer Beraad een risico in het nog lopende programma IVC waarbij
nog contractafspraken nodig zijn (bijvoorbeeld rond de beschikbaarheid van het systeem). De keuzes
rond IVC kunnen in 2021 tot uitgaven leiden, die nu nog niet voorzien zijn.

5.4

Maatregelen

Hieronder staan de te nemen maatregelen om bovengenoemde risico’s te reduceren:










Doorontwikkeling van het conceptueel model LMS met heldere positionering, rolduidelijkheid en
rolzuiverheid.
Een strakke monitoring- en verantwoordingslijn met 4-, 8- en 12-maandsrapportage incl.
kalibratie.
Samen met het SMB kijken naar realisatie 2020 en de consequenties voor het plan 2021.
De disciplines gaan met elkaar het gesprek voeren om tot een goede vraagarticulatie te komen
(d.m.v. convergentie) waarbij de LMS faciliteert.
Er zal een beheerdersorganisatie worden ingericht, met een netwerk van lokaal beheerders, waar
specialistische taken voor het netwerk van meldkamers wordt georganiseerd en waar lokaal
beheerders elkaar kunnen ondersteunen. Het mantelcontract voor het realiseren van een
‘flexpool’ beheer voor de fase Integreren en Creëren loopt door tot medio 2022.
Er wordt in 2021 energie gestoken in het beter inzichtelijk maken- en toewijzen van- de kosten
aan meldkamervoorzieningen (Activity Based Costing). Op basis daarvan kan beter inzichtelijk
gemaakt worden wat de extra vragen kosten, bovenop de standaard meldkamervoorzieningen.
Het SMB neemt al in 2020 stappen om de meerjarige financiële huishouding van LMS zichtbaar
te maken, in de structurele en incidentele uitgaven (een financiële risico-analyse).

Landelijke Meldkamer Samenwerking

40

6 FINANCIËLE PARAGRAAF

6.1

Algemeen

Introductie
In de financiële paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de activiteiten uit het strategisch
beleids- en bestedingsplan meldkamer over de jaren 2021 tot en met 2025 worden gefinancierd. De
financiering vindt hoofdzakelijk plaats uit de bijzondere rijksbijdrage die vanuit het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor dit doel wordt bestemd.
Op basis van diverse besprekingen is het ontwerp beleidsplan aangepast aan de voorgestelde indeling in
Voorzieningen en is de looncompensatie ingerekend.
Opvallend is dat er wel looncompensatie door JenV wordt toegepast maar geen indexatie op de overige
contracten die door de indexeringen wel hogere lasten met zich mee brengen, wat een toename betekent
van de exploitatie en een lager bedrag aan “nog te besteden” middelen op termijn.
Inzake de aansluitingen op de landelijke voorzieningen voor het OC LE en OC Kmar zullen nadere
afspraken gemaakt moeten worden met de betreffende partijen over de kostenverdeling. Deze kosten zijn
in het voorliggende beleidsplan buiten beschouwing gelaten.
Bijdrage
Op grond van de “meerjarige aanschrijving Politie 2021-2025” van het ministerie van JenV worden de
volgende jaarlijkse bijzondere bijdragen voor het meldkamerdomein beschikbaar gesteld:
 Meldkamerdomein 191,1 miljoen euro (inclusief looncompensatie 2020 en een extra bijdrage
voor IVC);
 GMS (applicatiebeheer geïntegreerd meldkamer systeem) 1,8 miljoen euro.
 Tevens is de aangegeven looncompensatie vanuit JenV verwerkt in de cijfers t/m 2025.
In verband met contractuele afspraken over doorbelasting van kosten ontvangt de LMS daarnaast
jaarlijks een totaalbedrag van 0,7 miljoen euro aan vergoeding voor beheer van C2000 SCL’s (Special
Coverage Locations) en NL-Alert.
De middelen samenhangend met het in beheer nemen van Burgernet per 2021 zijn nog niet opgenomen
in de begroting en het bestedingsplan. Dit volgt zodra het in beheer nemen van Burgernet geëffectueerd
is.
Daarmee komen de totaal beschikbare gelden jaarlijks uit op 193,6 miljoen euro.
Het kenmerk van een bijzondere rijksbijdrage is dat er specifiek verantwoording wordt afgelegd in het
jaarverslag van de politie over de besteding van deze middelen. De verantwoordingslijn naar het
ministerie loopt voor de LMS via het multidisciplinaire strategisch- en bestuurlijk meldkamerberaad,
waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.
Boekhoudsystematiek
Een kenmerk in de financiële verantwoording is het onderscheid in boekhoudsystematiek tussen Politie
en ministerie van JenV. De politie hanteert op grond van het Financieel Governance Statuut het “batenLandelijke Meldkamer Samenwerking
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lastenstelsel”, JenV verantwoordt als rijksoverheid conform het “verplichtingen-kasstelsel”. Bij de
financiële verantwoording van de LMS leidt dit onderscheid tot een “hybride” toepassing van beide
stelsels, daar deels materieel in eigen (politie)beheer wordt aangeschaft en deels als beheerder voor
JenV wordt verworven. Via een rekening-courant verhouding worden in enig jaar niet-bestede
rijksbijdragen op de balans van de politie doorgeschoven naar het daaropvolgend jaar.
Beheer ‘as is’ nog niet afgerond
Tussen het Politie Diensten Centrum (PDC) en LMS wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten
waarin wordt vastgelegd welke diensten tegen welke prijs het PDC aan LMS levert. Deze overeenkomst
moet nog verder worden uitgewerkt. In de meerjarige cijferopstelling zijn deze kosten indicatief
meegenomen.
Diverse meldkamers maken gebruik van huisvesting die niet door de politie wordt aangeboden. De
overname van deze contracten tussen deze partijen en LMS is in een vergevorderd stadium.
De bovenste 2 punten zijn onderdeel van het overnemen van het beheer en de financiering van de
meldkamers. De overname heeft plaats gevonden “as is”. De feitelijke overdracht van activa moet nog
plaats vinden net als dat van diverse contracten. Hierdoor is het nog niet mogelijk om een volledig juist
financieel beeld te laten zien van de meerjarige exploitatie en investeringen. De transitiefase is bedoeld
om te komen tot een concreter beeld. In deze transitiefase zullen de werkzaamheden die tot de
meldkamer behoren en werkzaamheden, en daarmee ook de benodigde financiën, die daar nauw mee
verbonden zijn duidelijk worden.
Overige onzekerheden
Naast de onzekerheden vanuit de overdracht zijn er nog onzekerheden die vermeld staan bij de diverse
voorzieningen.
In de tabellen zijn nieuwe voorzieningen opgenomen waarvoor nog geen dekking is. Het gaat hier om de
missiekritische mobiel breedband voorziening en Decision support. Hiervoor is aanvullende financiering
noodzakelijk.
Specificatie
Hieronder volgt een specificatie van de financieringsbronnen, het bestedingsplan 2021 – 2025 en een
investeringsoverzicht 2021. Het bestedingsplan is opgesteld op basis van de voorgestelde indeling in een
8 tal voorzieningen. Vanaf 2024 zijn de bedragen cursief gemaakt , aangezien dan de bouwfase is
afgerond en dan de definitieve inrichting duidelijk is en de hieraan verbonden kosten.

6.2

Overzicht financieringsbronnen

Het onderstaande overzicht bevat de herkomst van de financieringsbronnen inclusief het verloop van de
rekening-courant verhouding met het ministerie van JenV. Op de rekening-courant is de mutatie tussen
de feitelijke inkomsten en uitgaven per jaar zichtbaar. De rekening-courant is afgezonderd van de politie
om de resterende gelden per het einde van elk boekjaar inzichtelijk te houden voor het
meldkamerdomein.
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Inkom sten en bestedingen LMS 2021-2025
Bedragen x € 1.000
Rekening-courant 1-1

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

56.557

17.212

613

265

81

Totaal ontvangsten per jaar

193.651

193.654

193.656

193.660

193.664

Totaal te besteden per jaar

250.208

210.866

194.269

193.925

193.745

Totaal bestedingsplan LMS

232.996

210.253

194.004

193.844

193.733

17.212

613

265

81

12

Ontvangsten:

Rekening-courant 31-12

In het overzicht zijn constante stabiele rijksbijdragen opgenomen ten behoeve van de genoemde posten.
De kosten zijn opgenomen conform de voorgenomen besteding hieronder in paragraaf 6.3.
Het rekening-courant saldo is de afgelopen jaren relatief hoog geweest ten gevolge van het doorschuiven
van bestedingen voor het meldkamerdomein en het “sparen” voor bestedingen die niet via de
investeringen worden aangeschaft. Dit betreft dan vooral bestedingen voor het C2000
communicatiesysteem. Op langere termijn zullen de jaarlijkse bestedingen meer in lijn komen te liggen
met de jaarlijkse bijdragen, waardoor een beperkt rekening-courant saldo resteert per ultimo jaar.

6.3

Bestedingsplan LMS 2021- 2025

BESTEDINGSPLAN LMS 2021-2025

Bedragen x € 1.000

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

1. Voorziening Spoedvraag

11.777

11.115

10.873

10.880

10.888

2. Voorziening Spoedrespons

86.139

84.587

66.564

55.126

55.296

3. Voorziening M

10.620

12.855

19.261

13.084

10.345

4.060

4.060

4.060

4.060

4.060

5. Voorziening IV/ICT Infrastructuur

41.579

32.806

28.754

32.740

32.727

6. Voorziening Huisvesting & Facilitaire Services

21.800

4. Voorziening ondersteunende system en

21.800

21.800

21.800

21.800

7. Overige voorzieningen

0

0

0

0

0

8. Werking en organisatie

57.021

43.031

42.692

56.154

58.618

232.996

210.253

194.004

193.844

193.733

Totaal exploitatie en innovatie

In het bestedingsplan LMS 2021-2025 zijn de financiële gevolgen van de going-concern en nieuwe
activiteiten opgenomen die gespecificeerd zijn naar aard en ingedeeld volgens de lijn van de
Voorzieningen. Gezien de fase van inrichting van de LMS organisatie en de afstemming hierover met de
disciplines en intern bij de politie, is het op dit moment nog onvoldoende mogelijk om de financiële
toerekening aan de diverse voorzieningen te specificeren. De komende jaren zal de specificatie qua
nauwkeurigheid toenemen door de financiële administratie hierop zoveel mogelijk in te richten.
Hieronder volgt een toelichting op de onderliggende activiteiten.
Voorziening 1: Spoedvraag
De voorziening Spoedvraag betreft alle voorzieningen die zich richten op een spoedvraag van buiten de
meldkamer die vraagt om activering van een hulpdienst. Hierin zijn begrepen: de 112 aanname, de 112
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techniek en het 112 proces, E-call, Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) en Openbare Meldsysteem
(OMS).

De exploitatielasten betreffen hoofdzakelijk meerjarige contractuele verplichtingen. Separaat opgenomen
zijn de verwachte kosten van de doorontwikkeling 112 (DO 112) en de 112 app.
Het is de verwachting dat de aanbevelingen n.a.v. de rapportage Inspecties en agentschap telecom over
de KPN storing met effect op 112 (o.a. monitoren en testen) leiden tot meerkosten.
De kosten voor nieuwe sensoren zijn nog niet bekend.
Voorziening 2: Spoedrespons
De voorziening Spoedrespons betreft alle voorzieningen die zich richten op het activeren van de
spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende missie kritische communicatiesysteem en de mogelijke
alertering van de maatschappij. Hierin zijn begrepen: missie k ritisch communicatiesysteem (C2000) incl.
fallback-voorziening, P2000, incident- en notificatiesystemen (zoals INS), koppelingen met vervolg
activeringssystemen (zoals LCMS), landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet, NL
Alert), koppeling met het WAS (Waarschuwings- en Alarmerings Systeem).

Ter toelichting:
 De beheerkosten van het huidige communicatienetwerk C2000 worden vanaf 2021 substantieel
lager dan voorheen, vanwege ingebruikname van het vernieuwde systeem in het eerste kwartaal van
2020 en daaruit voortvloeiend de voorziene afbouw van het oude netwerk.
 Inzake het C2000 netwerk kan het beschikbaarheidsmodel en de DIPP lijst mogelijk voor meer
kosten gaan leiden.
 Voor het project IVC is in 2021 ca.€ 7.78 miljoen meer budget nodig. Een deel van dit budget zal
worden gefinancierd in 2020 voor ca. € 4.0 miljoen. Het verschil zal worden gevonden binnen de
huidige begroting.
 Voor de samenwerkingsfuncties is voor de MAC functie nu een bedrag meerjarig opgenomen.
 Voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties (w.o. Push-To-Talk) is een meerjarig bedrag
gealloceerd. De verdere plan- en besluit vorming moet nog plaats vinden.
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Voor de op termijn te realiseren overgang naar missiekritische communicatie via mobiel breedband
is een beperkt bedrag opgenomen voor aanloopkosten. De te verwachten exploitatielasten van het
te realiseren netwerk zijn op dit moment nog niet te becijferen, maar zullen naar verwachting
substantieel zijn. Hierover vindt later politieke en bestuurlijke besluitvorming plaats. Voor de
realisatie van het nieuwe netwerk vanuit JenV een claim op Regeerakkoordgelden 2021 worden
voorbereid. Voor projecten in het kader van het communicatienetwerk C2000 zijn uitgaven voorzien.
Voor NL-Alert is meerjarig de exploitatielast weergegeven. Dit is onderdeel van de hiervoor
beschreven “alerteringsfamilie”.

Voorziening 3: ‘M’
De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire meldkamervoorziening die de spoedvraag,
verrijkt met de informatie uit de ondersteunende systemen, koppelt met de spoedrespons, en de
bijbehorende koppelingen en koppelvlakken. Het is te beschouwen als de stuurhut op een schip. In de
voorziening M zijn begrepen: GMS, NMS en Decision Support Systemen (Artificial Intelligence).

Kosten LMS 2021-2025
Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3. Voorziening M
Beheer GMS/vanaf 2024 NMS

4.522

Project GMS overbrugging tot NMS

1.955

Verw erving en implementatie NMS
3. Totale kosten

4.569

4.672

4.700

4.727

4.143

8.286

14.589

8.384

5.618

10.620

12.855

19.261

13.084

10.345

De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire meldkamervoorziening die de spoedvraag,
verrijkt met de informatie uit de ondersteunende systemen, koppelt met de spoedrespons, en de
bijbehorende koppelingen en koppelvlakken. Het is te beschouwen als de stuurhut op een schip. In de
voorziening M zijn begrepen: GMS, NMS en Decision Support Systemen (Artificial Intelligence).
Ter toelichting:
 De meerjarige exploitatielasten voor GMS zijn weergegeven. Op basis van de huidige inzichten
wordt GMS per 2024 vervangen door NMS (Nationaal Meldkamer Systeem). Momenteel worden de
voorbereidingen voor de aanbesteding van NMS getroffen. De voorziene verwervings - en
implementatiekosten zijn opgenomen. Naar verwachting zijn er gedurende 2022 en 2023
substantiële extra kosten te verwachten in verband met dubbele beheerlasten, inrichten van
koppelingen en projectkosten. Vanaf 2024 zijn de afschrijvingslasten meegenomen op basis van de
beschikbare informatie. Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden.
 Om GMS nog enkele jaren operationeel te houden zijn in 2021 kosten voor een projectopdracht
voorzien.
Voorziening 4: Ondersteunende systemen
De voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen betreft alle voorzieningen die de
koppeling tussen spoedvraag en –respons verrijken en completeren. Hierin zijn begrepen: koppelingen
met generieke basisvoorzieningen (zoals GBA, RDW), discipline specifieke informatie- en
kennissystemen (zoals NTS, ProQ&A, BVI, basisvoorziening objecten, GEO/Gis), open source bro nnen
(zoals het weerbeeld, trein- en vliegbewegingen), actueel Operationeel beeld (zoals de voorziening t.b.v.
beeldregie).
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Kosten LMS 2021-2025
Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

4. Voorziening ondersteunende system en
GIS
Manual Master

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

60

60

60

60

60

Beeldregie

500

500

500

500

500

Versterken gezamenlijke intelligence

500

500

500

500

500

24-uurs veiligheidsbeeld

500

500

500

500

500

Overige systemen en koppelingen

500

500

500

500

500

4.060

4.060

4.060

4.060

4.060

4. Totale kosten

Bij de ondersteunende systemen zien we een grote variatie van lokale en discipline specifieke systemen,
waarvan niet duidelijk is wat de toekomstige kosten worden, wegens onbekend tempo van harmonisatie
van applicaties en onbekendheid over de applicatielasten na harmonisatie.
Ter toelichting:
 Voor aan de operatie ondersteunende systemen zijn op dit moment kosten geraamd voor met name
GIS, Manual Master en Beeldregie (ESF 2021).
 Initiatieven op het gebied van het versterken van gezamenlijke intelligence en het opbouwen van
een 24-uurs veiligheidsbeeld worden eveneens kosten voorzien, die echter op dit moment nog niet
financieel te kwantificeren zijn. Voor deze – en mogelijk andere initiatieven- zijn daarom alleen
indicatieve aanloopkosten opgenomen.
Voorziening 5: IV- en ICT- infrastructuur
De voorziening IV- en ICT- infrastructuur betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het
fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee rand voorwaardelijk zijn en bestaan uit de ITinfrastructuur en de basis IV/ICT-voorzieningen. Hierin zijn begrepen: IT-infrastructuur (zoals RC3,
verbindingen, ontwikkeling naar 5G), de werkplek voor de centralist, audio visuele middelen, zoals video
walls, telefonie.

Ter toelichting:
 Naar verwachting zullen per 2023 op één na alle samengevoegde meldkamers aangesloten zijn op
de landelijke ICT-ring. De nieuwe meldkamer Hilversum zal vanaf 2024/2025 samengevoegd en
aangesloten worden. De meldkamers Utrecht en Lelystad zullen dan als laatste meldkamers sluiten.
 De jaarlijkse exploitatielasten vanuit de landelijke IV zijn meerjarig weergegeven. Deze
exploitatielasten stijgen naarmate er meer meldkamers worden aangesloten. Ook zullen op termijn
ook kapitaallasten worden doorberekend omdat de eerste aanschaf reeds is afgeschreven en dit niet
gedekt is vanuit de eerder beschikbaar gestelde 55 miljoen euro. Het effect hiervan is dat de lokale
exploitatielasten zullen dalen.
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Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale infrastructuur (RSO) waarop de lokale
applicaties kunnen worden aangesloten die niet op de bestaande landelijke infrastructuur
aangesloten kunnen worden. Deze ontwikkeling zal pas worden afgerond na 2023.
De kosten inzake het vergroten robuustheid landelijke IV en ICT infrastructuur (onder andere:
segmentatie, verhogen redundantie) zijn nog niet bekend.
De kosten voor de Regionale Standaard Omgeving (hangt af van de aard van de applicaties en het
tempo van harmoniseren en daarmee de complexiteit van het ontwerp van de RSO) zijn nog niet
bekend.

Voorziening 6: Huisvesting & Facilitaire services
De voorziening Huisvesting en facilitaire services betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van
het fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee randvoorwaardelijk zijn. Hierin zijn begrepen:
Huisvesting, (fysieke) Inrichting en Facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging en catering).

De opgenomen meerjarige kosten voor Huisvesting en facilitaire services betreffen naar alle
waarschijnlijkheid een onderschatting. Hiervoor zijn diverse oorzaken.
De dienstverleningsovereenkomst tussen het Politie Diensten Centrum en LMS is nog niet afgerond,
hierdoor zijn de exacte kosten voor het meldkamerdeel van huisvesting en facilitaire services nog
onbekend. Ook de overeenkomsten met externe partners voor huurpanden zijn nog niet afgerond.
Daarnaast moet de overdracht van activa nog worden geeffectueerd om te komen tot de juiste
exploitatielasten.
Ook de ontwikkeling van de kosten inzake nog samen toe voegen meldkamers te Hilversum en
Apeldoorn en de nieuwe meldkamer Amsterdam op dit gebied is nog niet specifi ek financieel te duiden.
Daarnaast is al bekend dat de bouw en inrichting van de nieuwe locaties als gevolg van milieu regels
duurder gaan worden dan in eerste instantie is begroot. Verder is de verwachting dat de ‘anderhalve
meter samenleving’ voor een aantal krap bemeten meldkamers meerkosten zal betekenen.
Inzake het onderzoek na de E&W installaties en de mogelijke verbeteringen hiervan zal dit
waarschijnlijkheid tot hogere exploitatielasten gaan leiden. Als deze onzekerheden financieel helder zijn
geworden zullen zij in de tabellen worden opgenomen.
Voorziening 7: Overige Voorzieningen
Onder deze noemer zijn de voorzieningen opgenomen die geen onderdeel uitmaken van de meldkamer
maar wel zijn verbonden met de meldkamer. Het betreft allereerst het leveren van
meldkamervoorzieningen voor de pilots zorg coördinatie centra.
Verder betreft het taken die zijn overgekomen bij de overdracht van bestaande meldkamers ‘as is’. Deels
zijn dit niet spoed taken en daarnaast opschalingstaken.
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Kosten LMS 2021-2025
Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021
2022
2023
2024
2025

7. Overige voorzieningen
Zorg Coördinatie Centra

pm

pm

pm

pm

pm

"As" is overname

pm

pm

pm

pm

pm

Opschaling

pm

pm

pm

pm

pm

0

0

0

0

0

7. Totale kosten

Voor de overige voorzieningen zijn nog geen financiële afspraken gemaakt en is de financiële component
per voorziening nog niet bekend.
Voorziening 8: Werking & Organisatie

Ter toelichting:
 De lokale personele lasten van MDC, LMS, overige onderdelen van de politie alsmede geraamde
externe inhuur ten behoeve van de meldkamers is hier meerjarig opgenomen, met indexatie.
 De exploitatielasten voor LMS als project inclusief de staf zijn hier opgenomen, eveneens met
indexatie.
 Volgens afspraak wordt blijvend geïnvesteerd in vakbekwaamheid, waarvoor structureel 2,5
miljoen euro wordt bestemd.
 Voor continuïteit en risicomanagement is meerjarig een bedrag opgenomen. Dit proces moet nog
verder nog worden ingericht en vastgesteld. Het opgevoerde bedrag is indicatief.
 Voor cybersecurity is nu een bedrag opgenomen waarvan de verwachting is dat dit in 2022
opgehoogd moet worden. De planvorming in 2020 en 2021 zal dit zichtbaar maken en preciezer.
 Voor gegevensverwerking is indicatief een post ten behoeve van het ontwikkelen van ex pertise
opgenomen.
 Onder voorziening 8 is tevens de post “voorzieningen voor innoveren” opgenomen. Onder deze
post vallen alle toekomstige innovaties en ontwikkelingen die op dit moment nog niet financieel
specifiek te maken zijn. De komende jaren zal hieraan invulling worden gegeven en kunnen op
basis van afgestemde besluitvorming en financiering activiteiten aan andere voorzieningen
worden toegewezen. Er wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de in 2019 vastgestelde
innovatieagenda.
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6.4

Investeringen LMS 2021








Het meerjarig investeringsoverzicht voor de meldkamers is nog in ontwikkeling en is mede
afhankelijk van de herziende planning van aansluiten van meldkamers op de landelijke ICTvoorziening. De investeringen in de landelijke ICT-voorziening verlopen via een investeringsfonds
en worden direct gefinancierd vanuit de bijzondere bijdrage Meldkamerdomein (zie Voorziening 5
IV en ICT infrastructuur).
De vervanging van het nieuwe 112-platform wordt voorzien na 2024.
Voor wat betreft beheer C2000 inclusief vernieuwing C2000 (project IVC) wordt niets geactiveerd
omdat hierop het verplichtingen-kasstelsel van het rijk van toepassing is. Alle investeringen
worden direct ten laste van de bijzondere bijdrage Meldkamerdomein gebracht.
Op het moment dat de overdracht van activa is afgerond (naar verwachting in Q3 2020) komt er
informatie beschikbaar waarop een beter onderbouwd meerjarig investeringsoverzicht op te
stellen is.
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BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AI
AV
AVG
AZN
BIT
BVI
BMB
Caco
DIPP
DO 112
DLIO
DRIO
GMS
I-NMS
ICT
INS
IP
IV
IVC
KMar
LOT-C
LMS
M
MAC
NTS
NMS
OC
OMS
PAC
PDC
P&C
ProQ&A
PTT
RAV
RSO
RTIC
RTID
SCL
SITRAP
SMB
VIK
WAS
ZCC

Artificial Intelligence
Audio Visueel
Algemene Verordening Gegevens verwerking
Ambulancezorg Nederland
Bureau ICT-toetsing
Basis Voorziening Informatie (van de politie)
Bestuurlijk Meldkamer Beraad
Calamiteitencoördinator
Dekking Issue Prioritering Procedure
Doorontwikkeling 112
Dienst Landelijke Informatie Organisatie (onderdeel van de politie)
Dienst Regionale Informatie Organisatie (onderdeel van de politie)
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
Programma Nationaal Meldkamer Systeem
Informatie- en Communicatie Technologie
Identificatie en Notificatie Systeem
Internet Protocol
Informatie Voorziening
Implementatie Vernieuwing C2000
Koninklijke Marechaussee
Landelijk Operationeel Team Corona
Landelijke Meldkamer Samenwerking
Verbindende multidisciplinaire voorziening
Multidisciplinair Adviseur C2000
Nederlandse Triage Standaard (Protocol systeem van de RAV’s)
Nationaal Meldkamer Systeem
Operationeel Centrum (van de politie)
Openbare Meld Systemen (brandweer/ veiligheids regio)
Particulier Alarm Centrale
Politie Diensten Centrum
Planning & Control
Protocol systeem van de RAV’s
Push To Talk
Regionale Ambulancezorg Voorziening
Regionale Standaard Omgeving
Real-time Informatie Centrum (van de politie)
Real-time Intell Desk (van de KMar)
Special Coverage Location
Situatierapport
Strategisch Meldkamer Beraad
Veiligheid Informatie Knooppunten (van de veiligheidsregio)
Waarschuwings- en Alarmerings Systeem
Zorg Coördinatie Centra
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